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III.- YOKLAMALAR 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
1.- TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un, Polis Günü münasebetiyle 

vatan, millet ve bayrak sevdasında yaşamlarını yitiren başta polisler olmak 
üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı 
dileyen konuşması 

B) GUNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Trabzon Milletvekili Cevdet ErdöTün, Kanser Haftasına ve kanser

le mücadelenin Önemine ilişkin gündemdışı konuşması 
2.- Van Milletvekili Mehmet Kartal'ın, Van-Kapıköy Sınır Ticaret Mer

kezinde İran'la ortak akaryakıt istasyonu kurulmasının getireceği yararlara 
ve bu konuda yapılması gereken çalışmalara ilişkin gündemdışı konuşması 
ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in cevabı 

Savfa 

334 
336 

338, 383, 384 
338 

338:339 

338:339 
339:347 

339:340 

340:342 



T.B.M.M. B: 81 7 . 4 . 2 0 0 5 O: 1 

Savfa 

3.- Eskişehir Milletvekili Muharrem Tozçöken'in, Türk Polis Teş
kilâtının 160 inci kuruluş yıldönümünde Teşkilâtın içinde bulunduğu sorun
lara ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 
cevabı 342:347 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 347:348 
1.- Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe'nin (10/128) esas 

numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/279) 347:348 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 348:351 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 31 milletvekilinin, su ürünleri 
yetiştiriciliği tesislerinin denizlerde oluşturduğu kirlilik ile bu durumun ül
ke turizmine olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/273) 348:349 

2.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 milletvekilinin, suç ve suç
luluk oranlarındaki artışların araştırılarak nedenlerinin tespiti ve alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/274) 349:351 

V.- SEÇİMLER 351 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 351 
1.- (10/128) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık 

bulunan üyeliğe seçim 351 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 351, 376 

1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 351 

2.- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaç
lı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kay
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/846) (S. Sayısı: 646) 351 

3.- Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) 351:374, 376:383 

VII.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 374 

1.- Ankara Milletvekili Bayram Ali Meral'in, Şanlıurfa Milletvekili 
Mehmet Özlek'in, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 374:376 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 385 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 385:394 
1.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, vatandaşlık için 

müracaat eden göçmenlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/4561) 385:386 

*Ek cevap 

2.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇOMEZ'in, bal üretimi ve ihracatı ile 
sahte bal iddialarına, 

- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, bebe bisküvilerindeki 
bir kimyasal maddenin oranına yönelik alınacak tedbirlere, 

- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'a bağlı bazı il
çelerde doğrudan gelir desteği ödemelerine, 

Diyarbakır'da doğrudan gelir desteği ödemelerinin durdurulmasına, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 
(7/5256, 5257, 5258, 5259) 386:394 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak yedi oturum yaptı. 

Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan, Karabük Demir-Çelik İşletmelerinin kuruluşunun 68 in
ci yıldönümünde, Türk demir-çelik sanayiinin gelişimine ve ülke ekonomisine katkısına; 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, evsel ve sanayi atıklarıyla kirlenen Gediz Nehrinin yarattığı 
çevre sorunlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere, 

Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, Karaman ve Konya Ovalarındaki yeraltı su kaynak
larının telafi edilemeyecek oranda azalmasının yol açabileceği olumsuz etkilere ve bu konuda yapıl
ması gerekenlere, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
5319 sayılı, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 33 üncü maddesinin, 

5321 sayılı, Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 
Anayasanın 89 uncu maddesine göre bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 
Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar ve 34 milletvekilinin, terör nedeniyle göç eden yurttaş

larımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/272); 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Meclis araştırması önergesinin gündemdeki yerini alacağı ve 
öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı; 

Avrupa Kıtası Habitat Global Parlamenterleri Bölgesel Konsey Başkanı Peter Götz'ün, TBMM 
Çevre Komisyonu Başkanı Münir Erkal'ı Almanya'ya davetine icabetine ilişkin Başkanlık tez
keresinin, 

24.3.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ve 29.3.2005 tarihli 
gelen kâğıtlarda yayımlanan Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güç
lü haklarındaki (9/12) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin gündemin "Özel Gündemde 
Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma 
açılıp açılmaması konusundaki görüşmelerin 19.4.2005 Salı günkü birleşimde yapılmasına; Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 85 inci Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay
ramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla Genel Kurulda özel bir 
görüşme yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 2005 Cumartesi günü saat 
14.00'te toplanmasına; bu toplantıda yapılacak görüşmelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanına, siyasî parti grupları başkanlarına ve grubu bulunmayıp da Mecliste üyesi bulunan siyasî par
tilerin milletvekili olan genel başkanlarına 10'ar dakika süreyle söz verilmesine; bu toplantıda baş
ka konuların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisinin, 

Kabul edildiği; 
Gündeminin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 134 ün

cü sırasında yer alan 565'e 1 inci ek sıra sayılı raporun bu kısmın 3 üncü sırasına alınmasına ilişkin 
CHP Grup önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği; 

Açıklandı. 
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Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, konuşmasında, 
şahsına sataştığı iddiasıyla bir açıklamada bulundu. 

Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının: 

1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden, ertelendi. 

2 nci sırasında bulunan ve görüşmelerine devam olunan, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlik
leri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bir
likleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kanunlaştırıl
masına İlişkin Tasarının (1/947, 1/233) (S. Sayısı: 835) kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

7 Nisan 2005 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 
22.00'de son verildi. 

Sadık Yakut 
Başkanvekili 

Bayram Özçelik Ahmet Küçük 
Burdur Çanakkale 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 111 
İL- GELEN KÂĞITLAR 
7 Nisan 2005 Perşembe 

Raporlar 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) (GÜNDEME) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadî Kalkın
ma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 
(GÜNDEME) 

3.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 6 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı: 858) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 
(GÜNDEME) 

4.- Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 
(GÜNDEME) 

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda 
Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN ve 31 Milletvekilinin, su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin 

denizlerde oluşturduğu kirlilik ile bu durumun ülke turizmine olumsuz etkilerinin araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6.4.2005) 

2.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN ve 23 Milletvekilinin, suç ve suçluluk oranlarındaki 
artışların araştırılarak nedenlerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/274) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2005) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

7 Nisan 2005 Perşembe 
BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 

KÂTİP ÜYELER : Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81 inci Birleşimini açıyorum. 
Sayın milletvekilleri, elektronik oylama, yoklama ve konferans sisteminde meydana gelen tek

nik bir arıza nedeniyle, birleşime yarım saat ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 14.01 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.33 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 
III.- Y O K L A M A 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 3 dakika süre vereceğim. 
Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu 

süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik per
sonelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, 
teknik personel aracılığıyla, 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
L- TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un, Polis Günü münasebetiyle vatan, millet ve bayrak sev

dasında yaşamlarını yitiren başta polisler olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve 
yakınlarına başsağlığı dileyen konuşması 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Polis Günü münasebetiyle, vatan için, millet için, bayrak için 
seve seve canlarını feda etmekten kaçınmayan aziz şehitlerimizi anmak, bu vesileyle, millî duygu 
ve düşüncelerimi ifade ettikten sonra Meclis gündemine geçmek İstiyorum. 

Vatan sağ olsun diyerek evlatlarının kanını vatan topraklarına helal eden anaların, babaların, 
eşlerin, evlatların duyulamayan feryatlarını, acılı çığlıklarını seslendirmek ve tarih sayfasına bir not 
düşmek amacıyla konuşmak istiyorum. 

Vatanın bütünlüğü ve Yüce Türk Milletinin bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda ederek en 
yüksek mertebeye erişen aziz şehitlerimiz sayesinde bu vatan topraklarında özgür yaşayan bizler, 
şehitlerimize ve onların bize bıraktığı en yüce emanet olan şehit yakınlarına layık olabiliyor muyuz? 
Bugün, özgür yurttaşlar olarak geleceğe güvenle bakabiliyorsak, bunu, yurdu için üstlendikleri 
görevleri uğruna canını ortaya koymaktan kaçınmayan, ülkesine ve ulusuna inanan şehitlerimize 
borçlu olduğumuzu hatırlıyor muyuz? Birlik ve bütünlüğümüzün, vatan sevgimizin, bağımsızlık ve 
özgürlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan şehitlerimiz, elbette, her zaman gönüllerimizde 
yaşayacaktır. Unutulmamalıdır ki, milletimiz, bağımsızlıklarını, özgürlüklerini, millet olma özellik
lerini muhafaza edebilmelerini, milletler arenasında onurlu bir yere sahip olmalarını ve başka mil
letlerden saygı görüyor olmalarını da Türk polisine borçludur. 

Bunların dünyevî hiçbir kaygıları yoktur. Manevî anlamda vatanlarının bağımsızlığından, bay
raklarının özgürce semalarda dalgalanmasından ve şerefli bir yaşamdan başka gıdaları da yoktur. 
Dinledikleri ve terennüm ettikleri şarkılarda, yazdıkları şiirlerde, bulundukları meclislerde ve attık
ları her adımda görmek, işitmek, hissetmek ve söylemek istedikleri yegâne değer, vatan, millet ve 
bayrak sevdasıdır. Bu nedenledir ki, Mersin'de şanlı bayrağımıza yönelik hain saldırıya tek başına 
müdahale eden kahraman polisimiz, ödül olarak verilen parayı kabul etmeyerek şehit ailelerine 
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bağışlamış; manevî değer ve inançların parasal karşılığının olmayacağının en veciz örneğini insan
lık timsali olarak bir kez daha dünyaya ispat etmiştir. Biliyoruz ve yaşıyoruz ki, Türk polisi olan ev
latlarımız vatanı bekliyor; bizler evlatlarımızı bekliyoruz. Evet, lütfen, bu derin sese kulak verelim. 

Bu vesileyle, bir kez daha, başta polislerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnet
le, şükranla anıyor; dün manevî inancımızın ışığı altında diri olan şehitlerimizin, bugün manevî 
âlemde bizi gözlediklerini idrak ederek, onlara layık bir gelecek olalım diyerek, tüm polislerimizin 
bu anlamlı günlerini ve haftalarını kutluyorum. (Alkışlar) 

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Kanser Haftası münasebetiyle söz isteyen, Trabzon Milletvekili Cevdet 

Erdöl'e aittir. 
Buyurun Sayın Erdöl. 
B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
L- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün, Kanser Haftasına ve kanserle mücadelenin önemine 

ilişkin gündemdışı konuşması 
CEVDET ERDÖL (Trabzon) - Saygıdeğer Başkan, değerli arkadaşlarım; Genel Kurulu saygıy

la selamlıyorum. 
Kanser Haftası nedeniyle gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle tüm hastalarımıza 

acil şifa diliyorum; bunlarla uğraşan, canını siper ederek hastalıkla savaşan sağlık çalışanlarını da 
şimdiden hayırlı çalışmalarında tebrik ediyorum. Polis Haftası nedeniyle de, bu vesileyle, kıymetli 
polis arkadaşlarımızın haftasını tebrik ediyorum. 

Bugün, aynı zamanda Dünya Sağlık Günü. Bunu da bu vesileyle hatırlatmak istiyorum; çünkü, 
Dünya Sağlık Günü, bu yıl "her anne ve çocuk değerlidir" sloganıyla hareket etmektedir. Bunun 
kanserle de oldukça önemli bir bağlantısı vardır. 

Düşünün, insanların en değerli varlığı olan çocuklarının kansere yakalandığını duyan bir anne-
babanın yıkılışını, biz, senelerce, hekimlik hayatımız boyunca çok acıklı bir şekilde hissettik; ama, 
iftiharla söyleyebiliriz ki, tıptaki yeni gelişmeler, kanser hastalığında da mükemmel tedavi metot
ları geliştirmiş ve pek çok kanser hastalığı, şu anda, günümüzde, rahatlıkla tedavi edilebilmektedir. 
Bunun için de, gerçekten, sağlık çalışanlarını, tüm dünyadaki sağlık çalışanlarını kutlamak lazım. 

Kansere pek çok şey sebep olabilmektedir arkadaşlar; çevresel faktörler, kimyasal faktörler, 
fiziksel faktörler, özellikle radyasyon, virüsler, beslenme alışkanlıkları, sigara, alkol ve benzerleri. 
Bunların içerisinde özellikle akciğer kanserine yol açan asbest, arsenik, krom, nikel sayılmakla bir
likte, sigara da kanserleri, akciğer kanserlerini oldukça önemli oranda artırmaktadır. Bu, çok önem
li bir bulgudur. 

Arkadaşlar, bir diğer söyleyeceğim, özellikle alkolün ağız boşluğu, ağız kavitesindeki kanser
lere, yemek borusundaki kanserlere ve karaciğer kanserlerine yol açabildiği. Bu nedenle, özellikle 
yiyecek içeceklerimize ve kötü alışkanlık sahibi olan -yakınımızda olan- insanlara mutlaka 
müdahale etmemiz lazım, onları uyarmamız lazım. Özellikle sigara içmememiz ve yanımızdakilere 
de içirmememiz lazım. 

Bakınız, ben, size bir misal vereceğim. Mesela, kanserojen olan polonyum gibi, radon gibi, 
metanol gibi, tolüen gibi, aseton, naftalin, arsenik, amonyak vesaire gibi pek çok zararlı maddeleri 
ihtiva eden bir içeceği, bir sigarayı, bir insana, özellikle kanser yaptığını bile bile nasıl tavsiye 
edebiliriz? Nasıl, yanımızdaki insanlara "aman bunu içme" demekten kendimizi alıkoyabiliriz? 

Düşünün, çok sevdiğiniz küçücük bir kediniz var. Bu kedinize, siz, gidiyorsunuz, bir mama 
alıyorsunuz ve bu mamada şu yazıyor: Aman, sakın, bunda iki ayrı mama var; bir tanesinin muh
tevasında kanser yapan maddeler var, bir diğeri de normal mama. Siz kanser yapan mamayı 
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kedinize alabilir misiniz veya kuşunuza alabilir misiniz?! Onun için, yavrularınızı, kanser 
yapabilecek sigara illetinden ve alkol illetinden mutlaka arındırmanız lazım; anne-baba olarak, 
hekim olarak, herkese düşen toplumsal bir görevdir. 

Bu, toplumsal bir hastalık ve toplumsal savaş gerektiren bir hastalıktır. Bütün herkesin, top-
yekûn, mutlaka bu zararlı alışkanlıklarla mücadele etmesi gerekir. Kanser Haftası nedeniyle buna 
bir daha dikkatinizi çekmek istedim; çünkü, özellikle, bugün, Dünya Sağlık Örgütünün sloganı olan 
"her anne ve çocuk değerlidir" perspektifinden bakacak olursanız, mesela, sigara içen herhangi bir 
kişinin yanında bir hamile anne adayının olduğunu düşünün; korunmasız, savunmasız bir yavru, sırf 
zevk alıyorum diye bir diğerinin, annesinin yanında oturan kişinin sigarasından çıkan dumanla 
zehirlenecek veya bir küçük yavru annesinin elini tutmuş, yolda yürürken veya bir toplantıda 
otururken, kapalı ortamda otururken, yanında birisi keyif alıyorum diye sigara içecek, ondan, bel
ki, onun kanser olmasına sebep olabilecek bir durum ortaya çıkacak. Bunlara... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVDET ERDÖL (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Erdöl, lütfen toparlayın. 
Buyurun Sayın Erdöl. 
CEVDET ERDÖL (Devamla) - Demek ki, arkadaşlar, bu, çok önemli toplumsal bir sorun. Mut

laka, kanserle savaş yapalım derken, ilk önümüze alacağımız referans noktalarından biri, sigarayla 
ve alkolle ve tabiî ki diğer zararlılarla mücadele etmek. Kanserle savaşın temelinde bu yatmakta. 

Bu vesileyle, Kanser Haftası münasebetiyle, kanserle uğraşan sağlık çalışanlarını ve polislik 
mesleğinde uğraşı veren tüm polis arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum, çalış
malarında, vazifelerinde hayırlı sonuçlar almalarını temenni ediyorum; tüm kanser hastalarımıza ve 
ayrıca diğer hastalarımızın hepsine acil şifalar diliyorum. Sizlere de sağlıklı, mutlu günler diliyorum 
efendim. 

Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdöl. 
Gündemdışı ikinci söz, Van-İran Kapıköy Sınır Ticaret Merkezinde ortak akaryakıt istasyonu 

kurulması hakkında söz isteyen Van Milletvekili Mehmet Kartal'a aittir. 
Buyurun Sayın Kartal. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kartal, süreniz 5 dakikadır. 
2.- Van Milletvekili Mehmet Kartal'ın, Van-Kapıköy Sınır Ticaret Merkezinde İran'la ortak 

akaryakıt istasyonu kurulmasının getireceği yararlara ve bu konuda yapılması gereken çalışmalara 
ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen 'in cevabı 

MEHMET KARTAL (Van) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Van-Kapıköy Sınır Ticaret Merkezinde İran'la ortak akar

yakıt istasyonu kurulmasıyla ilgili görüşlerimi bildirmek üzere huzurunuzdayım; saygılar 
sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemize sınır ticareti yoluyla girişine izin verilmeyen mal ve eşyaların 
büyük bir kısmının kaçak yollarla sokulduğu bilinen bir gerçektir. Bu ürünlerin başında, deniz
yoluyla sokulan benzin, motorin gelmektedir. 

Ekonomik bir olgu olan kaçakçılığın özünde farklılıklar olduğu bilinmektedir. Kaçak giren petrol, 
ülkemizde tüketilen petrolün yüzde 30'u kadardır. Burada devletin ciddî şekilde vergi kaybı vardır. 

Kaçakçılığı tek başına kolluk kuvvetlerine havale etmek yetmiyor. Tamamen ortadan kal
dıramayız. Aynı zamanda, ekonomik kurallarla da çelişmektedir. Kaçakçılığı önlemek, yöre hal-
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kının maddî olarak rahatlamasını sağlamak, devletin ciddî vergi kaybını önlemek için ÖTV ve 
KDV'de belirli indirimler yapılarak makul bir fiyat oluşturulması kanaatindeyim; örneğin, uçak şir
ketlerine uygulandığı gibi. 

Sayın milletvekilleri, Van Valiliğinin bir önerisi var. Van Valiliği, İran resmî heyetleriyle yapılan 
mülakatlar sonucu, Kapıköy Sınır Ticaret Merkezinde ortak akaryakıt istasyonu kurulmasını öner
mektedir. Van trafiğine kayıtlı araçlara belirli günlerde depo hacmine göre akaryakıt verilmesi talep 
edilmektedir. Zaten, ülkemiz, petrolün yüzde 70'ini dışarıdan ithal etmektedir. Bu istasyonun kurul
ması sayesinde, yöre halkı biraz daha rahatlayıp ucuz mazot temin edecektir. Bizler, seçim öncesi, 
meydanlarda, bu halka ucuz mazot sözü verdik; bu vesileyle, bu politikanıza hiç olmazsa sahip çıkın. 

Teklif akaryakıt olduğunda, sadece Dış Ticaret Müsteşarlığının değil, aynı zamanda, Maliye 
Bakanlığının, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, bu hususta hassasiyet göstermesi gerekmek
tedir. Van Valiliğinin defalarca müracaatı, Hazine Müsteşarlığınca cevapsız kalmaktadır. Bu hususu 
-bakanlarımız da burada- bu vesileyle, çok yakın zamanda ele almalarını bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Vanlı hemşerilerimden biraz evvel telefonla bir not aldım. Van Gölüne 
adını veren ilimizde kurulması gereken Sahil Başkanlığının, Bitlis ve Tatvan yöresine kaydırılması 
görüşülüyormuş, konuşuluyormuş. Hemşerilerim, Vanımız için büyük önem arz eden Sahil Başkan
lığının başka bir ile kaydırılmasına... İktidara 5 milletvekili, 1 de bakan veren ilimizi üzmüştür. 
Bunu, huzurlarınızda beyan ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Van, Ağrı, Hakkâri, Şırnak Valilikleri, bölgenin ortak 
geçim kaynağı olan hayvancılığı yeniden canlandırmak üzere, bir kanun teklifini Başbakanlığa sun
muşlardır. Bu valilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
MEHMET KARTAL (Devamla) - Bölge halkı, bu yasanın bir an evvel çıkarılması için büyük 

bir umutla beklemektedir. Yapılacak olan yasal düzenlemeyle, bölgede hayvancılık sektörünün can
lanması sağlanmış olacaktır. Kanun hükümleri ve getirilecek teşvikler, bölgenin tekrar hayvancılık 
üssü olmasını sağlayacak, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. 

Bu illerimizde, bacası tüten fabrikalar yoktur. Van, Hakkâri, Ağrı ve Şırnak İllerimizin, hep
sinin ortak geçim kaynağı hayvancılıktır. Bu iller, çok büyük göç almıştır. Bu illerde, işsizlik had 
safhadadır. Bölge halkı, bu kanun tasarısını Sayın Başbakanımızdan beklemektedir. 

Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Kartal, teşekkür ediyorum. 
Gündemdışı konuşmaya, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen cevap verecek

lerdir; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Van Milletvekili Sayın Mehmet Kartal'ın gündeme getirdiği Kapıköy Sınır Ticaret Merkezinde or
tak akaryakıt istasyonu kurulması konusunda söz almış bulunuyorum. 

Bilindiği üzere, komşu ülkelerle ticaretimizin artırılması özellikle üzerinde durduğumuz ve 
yoğun bir şekilde mesai harcadığımız hususların başında gelmektedir. Bu kapsamda, sınır ticaretini 
bir düzene oturtacak, kurumsallaşmış bir yapıya kavuşturacak, sınır ticaret merkezlerini kurmak 
üzere yasal altyapıyı oluşturacak Gümrük Kanunu değişikliği ve Bakanlar Kurulu kararı 2003 yılın
da çıkarılmıştır. Bugün, halihazırda, İran sınırında, Kapıköy, Esendere ve Sarısu Kapılarında, sınır 
ticaret merkezleri faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Suriye'yle, Gürcistan'la yer konusunda sür
dürülen görüşmelerin neticelenmesiyle, bu ülke sınırlarında da sınır ticaret merkezleri hizmet ver
meye başlayacaktır. 
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Sınır ticaret merkezlerini kurarken amacımız belliydi; özellikle, ülkemizin azgelişmiş bölgeleri 
olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bölge halkının gelir ve refah seviyesini artırmak, 
buralarda ürün çeşitliliği ve istihdama katkı sağlamak ve bu sayede, bölgelerimizin ekonomik ve 
altyapı farklılıklarını gidermek ve sınır ticaretinin kontrol ve denetiminin daha etkin bir şekilde 
yapılmasını sağlamak. 

Bildiğiniz gibi, geçmiş yıllarda uygulanan sınır ticareti sistemi, motorin ticaretine imkân 
tanıması nedeniyle -kolay kazanç elde edilen bu ticarî faaliyet- zaman içerisinde sınır ticareti sis
temini dejenere etmiş ve sınır ticareti, illegal olarak yapılan petrol ürünleri ticaretiyle özdeşleşir 
hale gelmiştir. Bu nedenle, sınır bölgelerimizdeki ekonomik faaliyetlerin tercihli ticaretten fay
dalanılarak geliştirilmesini öngören sınır ticareti uygulaması devam ettirilememiştir. Bu olumsuz 
gelişmeler dikkate alınarak, sınır ticaret merkezlerinin kuruluş aşamasında, ağırlıklı olarak, böl
gedeki ekonomik aktiviteleri artırıcı ticarî faaliyetlere izin verilmesi esas alınmıştır. 

Öte yandan, sınır ticaret merkezlerinin kuruluş aşamasında ilgili bakanlık ve kuruluşlarımızla 
yapılan titiz çalışmalar sonucunda, bu bölgelerde akaryakıt ticaretine hiçbir şekilde izin veril
memesi konusunda ortak karar almıştır kurumlar. 

Geçtiğimiz yıl, sınır ticaret merkezlerinin işleyişi açısından, bir anlamda deneme yılı olmuştur. 
Mevcut ve yeni açılacak merkezlerin, daha etkin hizmet vermesi için, işleyişi sürekli takip edilmek
tedir. Halihazırda, sınır ticaret merkezlerinin işleyişiyle ilgili uygulamadan kaynaklanan sorunların 
ve alınacak tedbirlerin tespiti için, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı yetkililerinden 
oluşan bir komisyon tarafından, bölge valiliklerinin ve yerel idarelerin talepleri doğrultusunda, bir 
çalışma başlatılmıştır. Bu komisyon, ithalata konu il kotalarının artırılması -yani, ilgili ilin kotasının 
artırılması veya azaltılması konusunda- ürün yelpazesinin genişletilmesi -buradaki ürün çeşidinin 
artırılması konusunda- idarî mekanizmadaki iyileştirilmeler ve ithalatta alınan vergi oranları, teknik 
mevzuat uygulamasının basitleştirilmesi, gözetim ve koruma önlemlerine tabi ürünlerin ithalata 
konu edilebilmesi, yolcu beraberi, günübirlik geçişlerin sınır ticaret merkezleri üzerinden yapılması 
ve sınır ticaret merkezleri altyapılarının ve bağlantı yollarının, fizikî altyapının iyileştirilmesi... Bu 
komisyon, bu konudaki çalışmalarını, önümüzdeki onbeş gün içerisinde tamamlayacaktır. 

Sonuç olarak, ortak akaryakıt istasyonları kurulması önerisi -ilgili bakanlık, diğer bakanlıklar 
ve kuruluşlarımızla- üzerinde tekrar çalışılacak ve esas, bunun ötesinde, sınır ticaret merkezlerinin 
daha aktif ve daha etkin bir hale getirilmesi için bahsettiğim tedbirleri alacağız. 

Bu nedenle, hepinize teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Gündemdışı üçüncü söz, Polis Haftası münasebetiyle söz isteyen, Eskişehir Milletvekili 

Muharrem Tozçöken'e aittir. 
Buyurun Sayın Tozçöken. (Alkışlar) 
3.- Eskişehir Milletvekili Muharrem Tozçöken'in, Türk Polis Teşkilâtının 160 inci kuruluş yıl

dönümünde Teşkilâtın içinde bulunduğu sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması ve içişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu 'nun cevabı 

MUHARREM TOZÇÖKEN (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10 Nisan 2005 
tarihi, Türk Polis Teşkilatının 160 inci kuruluş yıldönümüdür, bu vesileyle gündemdışı söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Meclis Başkanımız Sadık Yakut Beyin veciz konuşması dolayısıyla da duygulandığımı 
ifade etmek İstiyorum. 

Bilindiği üzere devletin aslî ve birinci görevi, bireylerin güvenliğini ve kamu düzenini sağ
lamaktır. Bu bakımdan, güvenlik hizmetleri, diğer hizmetlerin önkoşuludur. Türk Polis Teşkilatı, 
İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluşları olan Jandarma ve Sahil Güvelik Teşkilatlarıyla beraber yüzalt-
mış yıldan beri, büyük bir özveriyle, başarıyla bu görevini sürdürmektedir. 
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Yine, Türk Polis Teşkilatının, diğer polis teşkilatları içerisinde saygın bir yeri vardır. Vatanın 
bölünmez bütünlüğü için yüzlerce şehit veren, gazi veren Emniyet Teşkilatının, yılların biriktirdiği 
büyük sorunları bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, iş güçlüğü, iş riski ve en çok ve en fazla stresi 
olan bir meslek olmasına rağmen, bir insanın kaldıramayacağı kadar mesai sürelerinin fazla ol
masıdır. Bir memur haftada 40 saat çalışırken, polisin haftada 72 saat çalışmış olması, bayram ve 
tatillerde daha fazla mesai yapması, yıllardan beri devam eden bir uygulama idi. Mesleğin içinden 
gelen İçişleri Bakanımız, göreve gelir gelmez, ilk genelgeyle polisin mesaisinin haftada 40 saat 
olarak düzenlenmesini sağlamıştır. İnşallah, bu genelge, Kamu Personeli Yasa Tasarısında da yerini 
bulacaktır. 

Diğer taraftan, Avrupa Birliği ülkelerinde polis, işin stresi gereği haftada 38 saat çalışmakta 
olup, fazla çalıştıkları süre için, normal zamanlarda aldıkları ücretin 2 katı kadar ücret almaktadır
lar. Polisimizin maddî haklarının düzeltilmesi ve mesai sürelerinin kısaltılarak topluma daha sağlık
lı hizmet vermesi çalışmalarının hükümetimiz tarafından devam ettiğine ve Kamu Personeli Yasa 
Tasarısıyla eşit işe eşit ücret ilkesinin gerçekleşeceğine olan inancım tamdır. 

Polislerimizin halen 4 üncü dereceden itibaren almakta oldukları ekgöstergelerin, diğer 
memurlarda olduğu gibi 8 inci dereceden başlaması, inanıyorum ki, emeklilerimizi ve çalışan
larımızı memnun edecektir. 

Bugün, hiçbir polis, yaş haddi gelmedikçe emekli olamamaktadır; çünkü, emekli olduklarında 
maaşları yarı yarıya düşmektedir. 

Bekçilerimizin yardımcı hizmetler sınıfından çıkarılarak emniyet hizmetleri sınıfına alın
masının bu yasa tasarıyla sağlanacağına inanıyorum. 

Son ikibuçuk yıl içinde hükümetimizin, ülkemizi hangi noktalardan alıp ne kadar güzel nok
talara getirdiği, hepimizin malumlarıdır. İnşallah, polisimizin maddî ve diğer sorunlarının düzeltil
mesi konusunda, başta Sayın Başbakanımızın, hükümet üyelerinin ve siz değerli milletvekil-
lerimizin duyarlılığına inanıyoruz. 

Sizleri, bu duygularla, tekrar, saygıyla selamlıyor, Polis Teşkilatımızın 160 inci Kuruluş Yıl
dönümünü kutluyor, hepinize, tekrar, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Tozçöken. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY(Bayburt) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Güney. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt)- Polis Günümüz dolayısıyla müsaade ederseniz, İç

tüzüğün 60 inci maddesine göre kısa bir söz istiyorum... 
BAŞKAN- Sayın Güney, sisteme girer misiniz... 
İçtüzüğün 60 inci maddesi gereğince, çok kısa bir açıklama için, buyurun Sayın Güney. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ben de, feragat ve çok büyük özveriyle çalışan Polis Teşkilatımızın ve mensuplarının bu 160 in

ci yıldönümünü içtenlikle kutluyorum. Bu vesileyle, birkaç önemli noktayı da kısaca ifade etmek 
istiyorum. 

Polisimizin özlük haklarında mutlaka iyileştirme yapılmalıdır. Emniyet Teşkilatı personel 
kanunu mutlaka çıkarılmalıdır. Polislerin mevcut ekgöstergeleri mutlaka artırılmalı, polise verilen 
4 üncü dereceden ekgösterge, sağlık, eğitim ve askerî personelin ekgöstergeleri gibi 8 inci 
dereceden başlatılmalıdır. Fazla mesai ücretleri yeniden düzenlenmelidir. 

Ayrıca, askerliğini yapmamış takriben 5 000 civarındaki amir ve memur sınıfındaki polis
lerimizin askerliği için bir çözüm getirilmelidir. Bu da, kısa dönemli bir temel eğitimle mümkün
dür. Bu, mutlaka yapılmalıdır. Kanımca, en önemli konu... 
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BAŞKAN- Sayın Güney... 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt)- Son cümlelerimi söyleyeceğim. 
Daha önce, burada, Yüce Mecliste bir kanun çıkardık. Bu kanun da, 4 yıllık yükseköğretim 

kurumu mezunlarının altı ay süreli kursa tabi tutularak polisliğe atanmasıyla ilgiliydi. 
Değerli arkadaşlarım, bu kanun son derece sakıncalıdır. Bunun en önemli sakıncası şudur: Polis 

mesleğinin ve polisliğin kalitesini düşürecektir. İkincisi, emniyet mensupları arasında ikilik yaratacaktır. 
Bu kanun, hepinizin bildiği gibi, haklı olarak, Sayın Reisicumhur tarafından Meclisimize iade 

edilmiştir. Umarım ki, değerli İçişleri Bakanımız ve bizler, burada çalışan arkadaşlarımız, hizmet 
veren arkadaşlarımız, bu düzenlemeyi yaparlar. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güney. 
Sayın Kandoğan, İçtüzüğün 60 inci maddesi gereğince, çok kısa olarak; buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Polis Teş

kilatının kuruluşunun 160 inci yıldönümünü, ben de, en iyi dileklerimle kutlamak istiyorum. 
Gündemdışı bir söz talebim olmuştu; ancak, bunu alamadım. Yüzaltmış yıldan beri ülkemize 

büyük hizmetleri bulunan bu teşkilatın mensuplarını gönülden kutlamak istiyorum; çünkü, yıllardan 
beri, ülkenin birlik ve beraberliği için, bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmekten çekin
meyen polislerimizin moralinin en üst seviyede olması hepimizin arzusudur. Bizim milletimiz, 
polisine "polis amca" bekçisine de, yine kendisinin en yakını olan "bekçi baba" hitaplarını uygun 
gören bir millettir. Polislerimiz de yüzaltmış yıldan beri bu hitaplara uygun olarak çalışmaktadırlar; 
ancak, biraz önce, Sayın Bakan Ülkü Güney de güzelce izah ettiler, polislerimizin içinde bulunduk
ları sıkıntıların da çok kısa süre içerisinde giderilmesi hepimizin en büyük arzusudur. Özellikle için
de bulunduğumuz günler, hassas günlerdir, kritik günlerdir. 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Toparlıyorum. 
Dün, Trabzon'da bir anda meydana gelen olay polisimizin sağduyusuyla kısa sürede önlenmiş

tir. O bakımdan, Polis Teşkilatımız, geçmişte olduğu gibi bugün de, yine, birlik ve beraberliğimizin 
en büyük teminatıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bütün polislerimizin 160 inci kuruluş yıldönümlerini gönülden kut
luyor, kendilerine de sonsuz başarılar diliyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Gündemdışı konuşmaya, Hükümet adına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu cevap vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANİ ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Es

kişehir Milletvekilimiz Sayın Muharrem Tozçöken'in "10 Nisan Polis Haftası" konulu gündemdışı 
konuşması ve bilahara, Sayın Ülkü Güney ve Sayın Ümmet Kandoğan'ın da yerlerinden buna yap
mış oldukları ilaveler dolayısıyla bana da bu imkânı, bu fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür 
ediyorum ve konuşmama başlamadan önce Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Modern Türkiye Cumhuriyetine Osmanlıdan miras birkaç devlet kurumundan birisi de Türk 
Polis Teşkilatı olduğu hepimizin malumudur. Polis unvanıyla 10 Nisan 1845 yılında İstanbul'da 
faaliyete başlayan Emniyet Teşkilatımızın sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri ile bugün geldiği 
nokta arasında mukayese dahi edilmeyecek fark olduğu şüphesizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Türk Polis Teşkilatı, eğitilmiş insangücü, 
modern araç ve gereçleriyle ülkemizin yüzakı bir kuruluş haline gelmiştir. Amacımız, personel 

- 3 4 4 -



T.B.M.M. B: 81 7 . 4 . 2 0 0 5 0 : 2 

sayısı 200 000'i bulan Emniyet Teşkilatımızı geldiği seviyeden daha da ileri götürmektir. 21 inci 
Yüzyıla uyum ve kendini yenileme konusunda devamlı olarak arayış ve gelişim içindeyiz. Esas 
gayesi ülkemizin huzur ve güvenini sağlamak olan Emniyet Teşkilatımız, Jandarmamız ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığımızla beraber, kesintisiz 24 saat içgüvenlik hizmeti veren birkaç kamu 
kurumundan birisidir. Bu ayırıcı vasfıyla polisimiz, devletin bütünlüğünü, genel güvenliği, baş
kalarının hak ve hürriyetlerinin korunmasını, suç işlenmesinin önlenmesini, Atatürk ilke ve inkılap
larına bağlılığı ve insan haklarına saygıyı kendisine şiar edinmiştir. İşte, bu nedenle de, polisin 
eğitimine öncelik vererek, personelimizi Avrupa Birliği standartları seviyesinde yetiştirmeye gayret 
etmekteyiz; çünkü, biliyoruz ki, insan haklarına saygı ve demokrasi, 21 inci Yüzyılın en önemli 
siyasal mekanizmaları olarak insanlık tarihinde yerini alacaktır. 

Bizim öngördüğümüz yeni polis tipi, disiplinli, çalışkan, halkla ilişkilere önem veren, sorun 
çözücü, çağın gelişmelerini takip eden ve uyum gösteren, insan haklarına saygılı ve yardımsever 
kişilik yapısına sahip olacaktır. Bu çerçevede alınması gereken bütün tedbirleri alıyor ve 21 inci 
Yüzyıl anlayışına uygun polis yetiştiriyoruz. 

Oluşturduğumuz eğitim altyapısıyla, bir yandan, polis kaynağını polis meslek yüksekokul
larına ve akademisine kaydırırken, öte yandan da, teşkilatımızın mevcut eğitim kalitesini yükselt
mek üzere, 10 Aralık 2002 tarihinde, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile Emniyet Genel Müdür
lüğümüz arasında imzalan protokollerle, polisimize, iki yıllık polis meslek eğitimi önlisans prog
ramına katılabilme imkânı sağladık. Bu programa, 2003-2004 eğitim-öğretim döneminde 43 413, 
2004-2005 eğitim-öğretim döneminde 21 548 olmak üzere, toplam 64 961 polisimiz kayıt yaptır
mıştır. Bu vesileyle, Polis Teşkilatında, ileriki yıllarda, yükseköğrenim almayan personel hemen 
hemen kalmayacaktır. 

Yine, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün hizmetiçi eğitim etkinliklerini gerçekleştirebileceği 
teknoloji tabanlı bir eğitim ortamını geliştirmek ve uygulamak amacıyla, yine, Emniyet Genel 
Müdürlüğü Uzaktan Eğitim (e-öğrenme) Projesi, 23.2.2005 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniver
sitesiyle işbirliği yapılarak bir protokole bağlanmıştır. Proje tamamlandığında, yıllık 3 000 000 
dolar tasarruf sağlanacak ve her görevliye de web ortamında ulaşılabilecektir. Böylece, halkımızın 
huzuruna daha nitelikli bir polis imajıyla çıkmayı hedefliyoruz. 

İyi yetiştirilmiş personelin, amaca uygun sevk ve idaresi için tedbirler geliştirmeyi de ihmal et
miyoruz. Vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışıyla hazırladığımız Toplum Destekli Polislik Projesi, 
bu tedbirler paketinin ilk aşamasıdır. Bu bakımdan, polis-halk ilişkilerini karşılıklı olarak geliştir
mek amacıyla, vatandaş taleplerini öne çıkartan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. 

Suç ve suçlularla mücadelede, vatandaşın desteğini alan, halkın polise karşı güven duygusunu 
geliştiren hizmet politikaları üretiyoruz. Bu şekilde, suçlulukla daha iyi mücadele edileceğine 
inanıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bekçi babalarla sağladığımız, sağlamaya çalıştığımız alan 
hâkimiyetini, artık, teknolojik imkânlardan faydalanarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Buna bağlı 
olarak da, çeşitli projeler geliştirip uygulamaya koyuyoruz. Bu projelerden birisi ve önemlisi POL-
NET diye adlandırdığımız Polis Bilgi Sistemi Projesidir. Bu proje, polisin görevinin gerekli kıldığı 
her türden bilgiye en hızlı, kolay ve güvenilir şekilde ulaşmasını sağlayacak modern bir bilgi sis
temi olarak tanımlanabilir. POLNET, ulusal ve uluslararası tüm bilgi ağları ve bilgi bankalarına en
tegre olabileceği düşünülerek tasarlanmış, ülkemizin bilgi toplumu olmasını sağlayacak önemli 
projelerden biridir. Emniyet Teşkilatına bilgi işlem hizmeti verilmesi amacıyla kurulan ve bilgisayar 
sistemleri ile bilgi sistemlerinin tamamını kapsayan POLNET, bünyesinde 39 farklı projeyi barın
dırmaktadır. Bu projemiz, 2003 yılı e-TR ödülleri yarışması e-devlet kategorisinde ilk büyük ödüle 
layık görülmüştür. 

Diğer bir önemli projemiz de MOBESA (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyon Projesi)'dır. Bu 
proje, Emniyet Genel Müdürlüğü araçları için tasarlanmış, iletişim altyapısı olarak GPRS tek-
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nolojisini kullanan yazılım ve mobil donanım birimlerinden oluşan coğrafî bilgi sistemleri ve bilgi 
yönetim sistemlerinin entegrasyonudur. MOBESA Projemiz 2001 yılından beri Diyarbakır İlinde 
kullanılmaktadır. NATO zirvesi sırasında İstanbul'da bir müddet denendi. İstanbul için bunun hazır
lıkları tamamlandı, bir yıldan beri çalışılıyor. Bu içinde bulunduğumuz nisan ayı sonunda inşallah İs
tanbul'da faaliyete geçirilecektir. Diğer büyük illerimizde de bu projenin çalışmaları yapılmaktadır. 

Ayrıca, yine, bu MOBESA Projemiz de, 2001-2002 yılı interpro bilim ödülleri mobil uy
gulamalar birincisi olarak ödül almış bir projedir. 

Bir başka projemiz ise, Trafik Bilgi Sistemi Projesidir. 
Tabiî, bir önemli projemiz, ki, son günlerde güncel olan konuları da ihtiva eden Asayiş 

Projemizdir. Bu projeyle -ki, geçtiğimiz ay bu proje uygulamaya başlatıldı- ülke genelinde işlenen 
bütün asayiş olaylarının veri bankası oluşturularak suç haritalarının hazırlanmasını sağlamayı ve bu 
bilgileri kullanarak polisimizin Önleme hizmetlerindeki başarı oranını yükseltmeyi amaçlamaktayız. 

Yine, Asayiş Projesinin veritabanını kullanarak, Suç Analiz Merkezi Projesi vasıtasıyla da 
dijital haritalar kullanılarak, ülke genelinde meydana gelen olayların sayısal haritaları, suç 
haritaları, suç analizi ve suç-suçlu profilleri de oluşturulacaktır. 

Böylelikle, hangi suçlar, hangi zamanlarda ve kimler tarafından işlenmektedir bilgisine bilim
sel olarak da sahip olunacaktır. 

İllerimizde oluşturulacak suç analiz merkezleriyle, araç takibi ve yönlendirilmesi, sorgulama 
yapılması, araçlardan bilgisayar yardımıyla telsiz üzerinden bilgi bankasına ulaşılarak olay yerinde 
sorgulama yapılmasına da imkân sağlanacaktır. 

Yine, AFIS olarak adlandırdığımız Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi Projesi de uzun zaman
dan beri teşkilatımızda kullanılmaktadır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bilindiği gibi, Hükümetimizin üzerinde ısrarla durduğu ve ger
çekleştirdiği reformlann en önemlilerinden birisi, değişmez gibi gözüken Türk Ceza Kanunu ve Ceza 
Muhakemesi Kanunu Yüce Heyetinizin büyük bir desteğiyle yeniden düzenlendi ve yürürlüğe girecek. 

Elbette ki, sadece kanunları çıkarmak yetmiyor; bu çıkan kanunları uygulayıcı personele iyi bir 
şekilde de anlatmak gerekiyor. İşte, bununla ilgili olarak, Adalet Akademisi öğretim görevlilerin
den de istifade etmek suretiyle, amir sınıfımız da dahil olmak üzere, polislerimiz için eğitim kurs
ları düzenledik. Şimdiye kadar düzenlenen, TCK ve CMK ile ilgili kurslarda eğitilen emniyet men
subumuzun sayısı 40 000'i geçmiştir; ancak, yine, Adalet Bakanlığımız Eğitim Daire Başkanlığı 
hâkim ve savcılarımızın katkılarıyla önümüzdeki dönemde de bu kursları devam ettireceğiz. 

İnsan hakları konusuna da Hükümet olarak çok önem veriyoruz. Daha işin başında, hükümet 
programımızı açıklar açıklamaz "işkenceye sıfır tolerans" sloganıyla bakışımızı açıkça ortaya koy
duk. Bu denli iddialı bir yaklaşımı ortaya koymak, elbette ki, Hükümetimizin güvenci, sağduyu 
sahibi ve iyi eğitilmiş polis gücünün varlığı ve güvenlik güçlerimizin varlığı olmuştur. Avrupa Bir
liği karar otoriteleri de dahil olmak üzere, önyargılı olmayan herkes, bu konuda bizi takdir ediyor 
ve Türkiye'de, kesinlikle sistematik işkencenin olmadığını kabul ediyorlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; tüm bunlarla birlikte, polisimizin maddî ve 
manevî moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez, Bakanlık görevine başlar baş
lamaz verdiğim ilk talimat -ki, biraz önce değerli arkadaşım da belirttiler- bütün valilerimize gön
derdiğim, emniyet müdürlerimize gönderdiğim genelgeyle, polisimizin çalışma süresinin haftada 
40 saati aşmaması için tedbir almalarını istedim. Yine, polis mesleğinin tabiatından kaynaklanan 
stres ortamını dağıtmak üzere, polislerimiz ve aileleri için, spor, sanat ve diğer sosyal aktiviteler 
için, uygun zaman ve zemin oluşturulmasını istedik. Gelişmiş Batı ülkelerindeki güvenlik birim
lerinin kişi başına düşen oranına ulaşmak için, yasal mevzuat değişiklikleri de dahil, büyük bir gay
ret içerisindeyiz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; polis mesleğinin bazı sorunlarının yasal alt
yapıyla düzeltilebileceğini biliyoruz. Hükümetimiz, polisimizin, modern araç ve gereç durumu, 
bilişim teknolojilerinden yararlanması, özlük haklarının iyileştirilmesi ve emeklilik başta olmak 
üzere, diğer tüm alanlardaki eksiklik ve sorunlarının çözümü konusunda, yasal mevzuat değişiklik
leri de dahil, büyük bir gayret ve heyecanla çalışmaktadır. İnşallah, bunları, yakın bir zamanda da 
gerçekleştireceğiz. Ayrıca, çarşı ve mahalle bekçilerimizin durumlarıyla ilgili çalışmalarımız da 
devam etmektedir. 

Bakınız, polisimiz için, emniyet mensuplarımız için, çok büyük bir projeyi daha hayata geçir
dik. Bununla, kira öder gibi düşük taksitler ödeyerek, ödeme planı uzun vadeye dayalı olarak, 
polisimizin mutlaka evsahibi olmasını istiyoruz ve bununla ilgili olarak da, Emniyet Genel Müdür
lüğümüz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında -birlikte yürüttüğümüz çalışmaların ilki-
8.6.2004 tarihinde bu protokol imzalandı. 768 konuttan oluşan bu ilk etap inşaatlara başlandı ve in
şallah, Temmuz 2005'te bu konutları polislerimize teslim edeceğiz. 

Yine, ikinci etapta -ki, geçen hafta bunun protokolünü de imzaladık- TOKİ'yle yapılan görüş
melerde, Ankara-Eryaman'da tekrar 360, Bursa- Nilüfer'de 240 adet olmak üzere, toplam 600 adet 
konutun yapımıyla ilgili olarak da protokol imzalandı. Bu konutlardan Ankara-Eryaman'da olanlar 
31 Ekim 2005, Bursa-Nilüfer'de olanlar 31 Aralık 2005 tarihinde teslim edilecektir. 

Tabiî, bu çalışmalar bununla bitmiyor, devam ediyor. İleriki günlerde de Toplu Konut İdaresiy
le, yine, işbirliği halinde, Ankara-Eskişehir Yolunda, İstanbul-Halkalı ve İzmir'de, ihtiyacı olan em
niyet mensuplarımızı aynı yolla konut sahibi yapabilmek için, yine, Toplu Konut İdaresi ile Polis 
Bakım ve Yardım Sandığının imzalayacağı protokollerle, inşallah, bütün polislerimizi, bütün em
niyet mensuplarımızı evsahibi, konutsahibi yapmanın gayreti içerisindeyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Emniyet Teşkilatımız,ülkemizin güzide bir kurumudur. 
Sahip olduğu birikimiyle, pek çok ülkeden meslektaşlarına eğitim verecek seviyeye gelmiş, ken
disine gıptayla bakılan güzel bir yuvadır. Teşkilatın bugünkü başarısını yakalaması için emeğini 
esirgemeyen herkese ve bütün mensuplarımıza, huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. 

Bu vesileyle, özellikle temel gayemiz olan vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması ve ül
kemizde emniyet ve asayişin sağlanması uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan 
rahmet diliyorum; gazilerimize, tekrar, geçmiş olsun diyorum. Elbette ki, biz, şehit mensuplarımıza 
sadece rahmet dilemekle kalmıyoruz; şehitlerimizin eş, çocuk ve ailelerine de devletimizin her tür
lü yardımını sunmaya çalışıyoruz. Şehitlerimizin eşleri, çocukları ve aileleri, bize onların kutsal 
emanetidir; onlarla ilgili her türlü çalışmayı yapmak, imkânları kullanmak boynumuzun borcudur. 

Emniyet Teşkilatımızın ve tüm vatandaşlarımızın Polis Haftasını tekrar tebrik ediyorum, 
başarılı çalışmalarının devamını temenni ediyorum, bütün Emniyet Teşkilatı mensuplarımızın göz
lerinden öpüyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Kâtip Üyenin sunuşları oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(10/128) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonundan bir istifa önergesi vardır; 

okutuyorum: 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/.- Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe'nin (10/128) esas numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/279) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(10/128) esas numaralı geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araş

tırılmasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Mehmet Yüksektepe 
Denizli 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Meclis araştırması açılmasına dair 2 adet önerge vardır; okutuyorum: 
D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 

I.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 31 milletvekilinin, su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin deniz
lerde oluşturduğu kirlilik ile bu durumun ülke turizmine olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kültür balığı yetiştiriciliği ile off-shore orkinos ve benzeri tesislerin, kurulduğu çevrede 

denizin ekolojik dengesini bozduğu ve yoğun kirlilik yarattığına ilişkin tartışmalar yıllardan beri 
devam etmektedir. 

Kültür balıkçılığının yapıldığı Avrupa ülkelerinde, besi balığı üretme çiftlikleri ile orkinos 
tesislerinin açık denizlerde konuşlanmalarına izin verilirken, ülkemizde, tam tersi, kıyıya çok 
yakında, koylarda ve yerleşim alanlarında kurulmaktadır. Üstelik, ciddî şekilde görüntü ve çevre 
kirliliği yaratan bu çiftliklerin yoğun olarak kurulduğu bölgelerin, arkeolojik ve doğal SİT alanları 
olması ve bu alanlarda balık çiftliği kurulmasına onay verilmesi, tarihe ve doğaya olan ilgisizliğin 
göstergesidir. Kaldı ki, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Ege ve Akdeniz kıyıları ve koylarını 
âdeta istila eden balık çiftlikleri, yarattıkları görüntü ve deniz kirliliğiyle, iç ve dış turizmi de olum
suz etkilemektedir. 

Su ürünleri yetiştiriciliği tesislerine, ön izin ve proje onayı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından verilmektedir. Ancak, projeler, yöre halkının mutabakatı ve ÇED raporları alınmadan 
onaylanmaktadır. Nitekim, bu tesislerin yoğun olduğu yerlerde, yöre halkı ve çevre koruma dernek
leri, sık sık protesto eylemleri yapmaktadır. Plansızlık ve denetimsizlikten, sektörde bir başıboşluk 
yaşanmaktadır. 

Sunulan nedenlerle, ciddî bir çevre sorunu haline gelen besi balığı üretme çiftlikleri ile orkinos 
ve benzeri tesislerin deniz dibi ve yüzeyinde yarattığı kirlenme ve görüntü kirliliği ile bu durumun 
iç ve dış turizme olan olumsuz etkilerinin tespiti için Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 üncü mad
deleri gereğince, Meclis araştırması açılmasını talep ederiz. 

1- Ahmet Ersin 
2- Necati Uzdil 
3- Hüseyin Ekmekcioğlu 
4- Orhan Eraslan 
5- Mehmet Işık 
6- Mevlüt Coşkuner 
7- Ramazan Kerim Özkan 
8- Türkân Miçooğulları 

(İzmir) 
(Osmaniye) 
(Antalya) 
(Niğde) 
(Giresun) 
(İsparta) 
(Burdur) 
(İzmir) 
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9- Erdal Karademir (İzmir) 
10- Mustafa Özyürek (Mersin) 
11 - Mehmet Uğur Neşşar (Denizli) 
12- Erol Tınastepe (Erzincan) 
13- Feridun Fikret Baloğlu (Antalya) 
14- İzzet Çetin (Kocaeli) 
15- Mehmet Vedat Melik (Şanlıurfa) 
16- Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 
17- Fahrettin Üstün (Muğla) 
18-Gürol Ergin (Muğla) 
19- Mehmet Boztaş (Aydın) 
20- Mehmet Mesut Özakcan (Aydın) 
21 - Nadir Saraç (Zonguldak) 
22- Kemal Demirel (Bursa) 
23- Nurettin Sözen (Sivas) 
24- Hakkı Ülkü (İzmir) 
25- Muharrem Kılıç (Malatya) 
26- Mehmet Ziya Yergök (Adana) 
27- Feridun Ayvazoğlu (Çorum) 
28- İnal Batu (Hatay) 
29- Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
30- Ali Arslan (Muğla) 
31 - Hasan Güyüldar (Tunceli) 
32- Bülent Baratalı (İzmir) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

meler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 milletvekilinin, suç ve suçluluk oranlarındaki artış

ların araştırılarak nedenlerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/274) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde gitgide büyüyen bir asayiş sorunu yaşanmaktadır. Başta İstanbul olmak üzere, son 

yıllarda büyük göç almış illerin hemen tümünde aynı sorunun yaşandığını gözlemlemekteyiz. 
Artan suç olaylarında polisiye tedbirler yetmemekte, suç olaylarındaki artmaya karşın suç

luların yakalanma oranları düşmektedir. Resmî istatistikler bu durumu ortaya koyarken, özellikle 
mala karşı işlenen suçların önemli bir kısmı "nasıl olsa yakalanmıyor, bir sonuç alınmıyor" an
layışıyla mağdurlar tarafından emniyete bile intikal ettirilmemektedir. Bu da suçlardaki artışın is-
tatistiklerdekinden çok daha büyük oranlarda olduğu gerçeğini doğuruyor. 

Ülkede suç patlaması yaşanırken, özellikle mala karşı işlenen suçlarda sıklıkla yaralanma ve 
ölüm olaylarının da arttığı görülmektedir. Her gün yazılı ve görsel medyada bu tür olayları korku, 
üzüntü ve dehşet içinde izliyoruz. 
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İşsizliğin önemli bir sorun olduğu ülkemizde özel güvenlik elemanı yetiştiren şirketler güven-
likçiliğin "tek iş güvencesi olan meslek" olarak reklamını yapıyor. 

Vatandaşlarımız can ve mal güvenliklerinin giderek azalması ile derin bir endişe, huzursuzluk duy
makta ve bu sorunun çözümü için devletten, hükümetten, Meclisinden acil önlemler beklemektedir. 

Vatandaş tarafından asayiş sorunu en büyük problem olarak görülmekte, asayiş sorunlarındaki 
patlama, can ve mal güvenliğinin kalmaması halkın birincil gündem maddesini oluşturmaktadır. 

Devletin varlık nedeninin ve öncelikli görevinin vatandaşlarının can ve ma! güvenliklerini 
korumak gerçeğinden hareketle can ve mal güvenliğine yönelen gerek organize nitelikte ve gerek
se bireysel nitelikteki suçları önlemenin, yok etmenin ne kadar önemli olduğu ortadadır. 

Günümüzde çağdaş dünyada, devlet idaresinin, kamu idaresinin, hükümet faaliyetlerinin ve 
hatta siyasî rejimlerin başarılı olup olmadığını ölçmede kullanılan kriterlerin en başında, o toplum
daki suç ve suçluluk oranları gelir. Eğer bir toplumda suç oranları yüksekse ve bu oran aşağıya 
çekilemiyorsa, o toplumun iyi idare edildiğini ve toplumun sağlıklı bir yapıya sahip olduğunu iddia 
edebilmek mümkün değildir. 

Yüksek suç ve suçluluk oranları toplumda devletin sorgulanmasına yol açmakta, devlete olan 
güven duygusunu yok etmekte ve böylece hem devleti hem de toplumu dejenere etmektedir. Bu an
lamda devlet her şeyden önce huzur ve güven ortamının sağlanmasından sorumludur. 

Bu gerekçelerle günümüzde halkın öncelikli sorunu haline gelen, başta mala karşı işlenen suç
lar olmak üzere, suç ve suçluluk oranlardaki artışların araştırılarak, nedenlerinin tespiti ve alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

1 - Canan Arıtman (İzmir) 
2- Mustafa Özyürek (Mersin) 
3- Mehmet Uğur Neşşar (Denizli) 
4- Erol Tınastepe (Erzincan) 
5- Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
6- Osman Özcan (Antalya) 
7- Feridun Fikret Baloğlu (Antalya) 
8- İzzet Çetin (Kocaeli) 
9- Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

10- Orhan Eraslan (Niğde) 
11 - Mehmet Boztaş (Aydın) 
12- Mehmet Mesut Özakcan (Aydın) 
13-Kemal Demirel (Bursa) 
14-Nurettin Sözen (Sivas) 
15-Hakkı Ülkü (İzmir) 
16- Muharrem Kılıç (Malatya) 
17- Mehmet Ziya Yergök (Adana) 
18- Feridun Ayvazoğlu (Çorum) 
19- İnal Batu (Hatay) 
20- Ali Arslan (Muğla) 
21-Hasan Güyüldar (Tunceli) 
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22- Hüseyin Ekmekcioğlu (Antalya) 
23- Türkân Miçoğulları (İzmir) 
24- Bülent Baratalı (İzmir) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki öngörüş-

meler sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V.- SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
/.- (10/128) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak el 

sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/128) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda 
boşalan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Ankara Milletvekili Remziye 
Öztoprak aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
/.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Danış ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası 

Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon 
raporu henüz gelmediğinden teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

2.- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
(1/846) (S Sayısı: 646) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet olmadığı için, erteliyoruz. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Nükleer lobisi faaliyette, nükleer lobisi!.. 
BAŞKAN - Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Ener

ji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
3.- Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) (x) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 851 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

(x) 851 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili 
Vahit Çekmez, AK Parti Grubu adına Konya Milletvekili Hasan Anğı. Şahsı adına söz isteyenler; 
Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan, Adana Milletvekili 
Tacidar Seyhan. 

Şimdi, tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Mersin Mil
letvekili Sayın Vahit Çekmez; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA VAHİT ÇEKMEZ (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan 851 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı hakkın
da Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi 
saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının e-esnaf ve sanatkâr veritabanı kayıt
larına göre 3 443 255 aktif üye sayısıyla toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan esnaf ve 
sanatkârlarımız -ki, güncelleme işlemleri tamamlandığında bu rakamın daha da artacağını 
düşünüyorum- ülke çapında istihdamı azımsanmayacak bir katkı sağlayan, sermaye ve refahın 
tabana yayılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve bu suretle sosyal dengelerin kurulmasında 
önemli bir unsurdur. 

Yukarıda aktif üye sayısı vererek açıkladığım rakam, yanlarında ve meslek kuruluşlarında 
çalıştırılanlar ile aile fertlerini de gözönüne aldığımızda 20 000 000 ile 25 000 000'u bulmaktadır; 
yani, toplam nüfusumuzun yüzde 30'unu bu kesim oluşturmaktadır. Bu kesim, devletinden iş is
temeyen, özellikle işletme sayılarının çokluğu, ülke çapında kendi yarattığı istihdam seviyesi, böl
gesel kalkınma ve gelişmeye katkıları yönüyle de devlete önemli katkı sağlamaktadır. 

Esnaf ve sanatkârlar, sadece ekonomik ve ticarî bir fonksiyona sahip olmakla birlikte, tarihî bir 
misyona da sahiptirler. Tarih boyunca her toplumda, özellikle de sosyal ve ekonomik çalkantıların 
olduğu, büyük krizlerin yaşandığı dönemlerde bir denge ve istikrar unsuru olmuş; bunu da yakın 
geçmişimizde defalarca kanıtlamıştır. Bu özelliğiyle toplumun diğer kesimlerine de örnek olmak
tadır. Bu nedenle, esnaf ve sanatkârların sosyal, siyasal ve ekonomik dengeler üzerindeki tartışıl
maz önem ve etkinlikleri nedeniyle, daha verimli çalışabilmeleri ve gelişmeleri için hükümet 
politikalarıyla gerekli destekler verilmelidir. Söz konusu destekler kredi şeklinde veriliyor diyebilir
siniz. Esnaf ve sanatkârın büyük çoğunluğu krediyi alırken işini geliştirmek için değil, o anki zor 
durumundan kurtulmak amacıyla almaktadır. Söz konusu kredileri geri ödemek dahi onlar için bir 
kapanma sebebi olmaktadır. Zaten, bu kredi miktarları da yeterli değildir. Gelişmiş ülkelere bak
tığımızda, işletmelere verilen toplam kredinin Japonya'da yüzde 50'si, Fransa'da yüzde 48'i, 
Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 43'ü küçük işletmelere kullandırılırken, Türkiye'de bu oran 
ise yüzde 4 civarındadır. 2002 yılında açılan işyerleri 122 393, kapanan 117 600; yüzde olarak bak
tığımızda, yüzde 96'sı kapanmıştır. 2003 yılında açılan 141 291, kapanan 104 400; yüzde olarak, 
yüzde 74'ü kapanmıştır. 2004 yılında ise açılan 146 095, kapanan 92 700; yüzde olarak, yüzde 63'ü 
kapanmıştır. 

Bu rakamları neden verdiğime gelince; devlet yatırım yapmıyor veya yapamıyor; sebeplerini 
biliyoruz. Hükümet, vergi politikası gereği, vergi gelirini artırma yolunda, yine esnaf ve sanatkârı 
kuşatmış durumda. İşsizlik almış başını gidiyor. Biraz olsun sermayeye sahip olan kişiler, esnaf ve 
sanatkârlığı umut kapısı olarak görüyor. Devletime yük olmadan geçimimi temin ederim düşün
cesiyle, 5 000 nüfuslu bir ilçede 200 berber, 20 fırın, 250 kahvehane açılıyor; açılıyor açılmasına; 
ama, çalıştırın bakalım! Bu insanlar ne kazanacak ve neyin vergisini verecek?! Ekmeğini kazanma 
gayreti içinde azmini ve emeğini ortaya koyan bu insanlar, Bağ-Kura borçlu oldukları için tedavi 
olamıyor, işyeri sahibi oldukları için yeşilkart alamıyor. 
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Ahilikte işyeri açılması arz-talep doğrultusunda olurdu; isteyen istediği yerde, istediği işlet
meyi kuramıyordu. Günümüzde gelişmiş ülkeler de bu sistemi dikkate alıyor. Bizlerin bu konuda 
eksiği ise çok fazla. Plansız kurulan küçük işletmeler, maalesef, belli bir süre sonra kapanmak 
zorunda kalıyor. Burada herkese bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk, esnafın belli bir plan çer
çevesinde faaliyette bulunmasını sağlamaktır. 

Esnafın içinde olan ve onların sıkıntılarını bilen birisi olarak söylüyorum, gidin dolaşın esnafı, 
çoğunluğundan şu cevapları alacaksınız: İşlerinin geçen senelere göre azaldığını, ekonomik geliş
melere göre canlanacağını düşündükleri satışlarının beklentilerin çok altında seyrettiğini, vergilerini 
ödeyemediklerini, Bağ-Kur primlerini ödeyemediklerini duyacaksınız. Büyüme hızıyla rekor 
kırıyor dediğiniz ekonomi nerede?! Neden esnaf bu büyümeden hiç etkilenmedi?! 

Değerli arkadaşlarım, hiç bölgenizdeki esnafı ziyaret ediyor musunuz? 
AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Evet... 
VAHİT ÇEKMEZ (Devamla) - Gittiğinizde gözlerindeki umut ışığını görebiliyor musunuz? 

Eminim ki, gittiğiniz esnafa, sabretmesi gerektiğini, onların beklentilerinin yakında gerçek
leşeceğini söylüyorsunuzdur. Hem kendinizi hem de sizden bir ümit bekleyen o insanlardan artık 
gerçekleri saklamayın, ekonominin iyiye gideceğini, işlerin düzeleceğini söylemekten vazgeçin. 
Ekonomi iyiye de gitse, gördük ki, esnafın durumunda bir değişiklik olmuyor. Ülkemizde bakkal
dan kimler alışveriş eder; dargelirli işçi, memur, emekli. Onlar da, artık, veresiye defterlerini 
kapatamadıkları için bakkala selam vermez oldu, hepsi daha kötü bir şekilde kredi kartı batağına 
saplanmış durumda. 

Değerli milletvekilleri, son zamanlarda, birçok kuruluşumuz, şu veya bu sebeplerle özelleş
tiriliyor. Bu özelleştirilmelerde, ülkemizin kaynaklarıyla, hepimizin vergileriyle kurulan birçok 
tesis yok pahasına satılıyor ve yine görüyoruz ki, bu kuruluşumuza yabancılar talip oluyor. 
Soruyorum sizlere, tamamen millî kaynaklarımızla kurulan ve yıllardır ülke ekonomisine katkıda 
bulunan ve halen ekonominin katalizörü görevini üstlenen bir TÜPRAŞ'ı, Petkim'i, Ereğli Demir-
Çeliği, Tekeli veya havayolunu, et kombinasını, süt fabrikasını neden yabancılar almak istiyor? 

Endüstri Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikle bölgesel ve sektörel teşvikler etkinleştiril-
miş, doğrudan yabancı sermayenin önü açılmıştır. Burada yanlış anlaşılmasın, ben yabancı ser
mayenin karşısında da değilim. Gelsinler, yatırım yapmak istiyorlarsa yasalarımız mevcut, 
yenilerini kursunlar; ama, durum öyle değil. Görüldüğü gibi, bizler, yabancı sermayeyi çekelim der
ken, ulusal varlıklarımız, şirketlerimiz, sanayi tesislerimiz el değiştiriyor. Farkında değiliz ya da far
kındayız; fakat, siyasî hesaplar uğruna ses çıkaramıyoruz. 

Peki, bu yabancı şirketlerin önlenemez büyümeleri karşısında sektörde kendi yağıyla kavrul
maya çalışan esnaf ve sanatkârlar ne yapacak, onların karşısında nasıl dimdik ayakta duracak; tabiî, 
duramayacak, dükkânını, tamirhanesini, imalathanesini kapatmak zorunda kalacak. Sonuç; işsizler 
ordusuna yeni neferler ve sosyal patlama. 

Değerli arkadaşlarım, son yıllarda şehir merkezlerinde boy gösteren hiper ve grossmarketler 
bile onbinlerce küçük esnaf ve sanatkârın yok olmasına neden olmamış mıdır. Binlerce bakkal, 
kasap, manav, terzi ve daha niceleri işyerlerini kapatmak zorunda kalmamış mıdır. Ekonomik 
hayatın can damarını oluşturan esnaf ve sanatkârlarımızın ekonomik hayatlarını bitirme yolunda 
katalizör rolü oynayan hipermarketler, sadece ekonominin dinamizmini ortadan kaldırmayıp, top
lumu sosyal açıdan da çıkmaza sokmaktadır. Onları belli bir şekle sokmak, kurallar içinde kal
malarını sağlamakla yükümlü kimi kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimler, hatta devlet, tersine, 
bu girişimleri teşvik belgesiyle özendirmektedir. Esnaf ve sanatkârların büyük mağazaların haksız 
rekabetinden korunmasına yönelik hazırlandığı bizzat Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımız tarafın
dan geçen yılki bütçe görüşmelerinde de ifade edilen hipermarketler ve grossmarketlerle ilgili yasa 
tasarısı henüz ortada yok. Şayet, Sayın Bakanımın dediği gibi tasarı hazırsa, neyi bekliyorsunuz; 
sevk edin Meclise, hep birlikte görüşelim. 
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Bu tasarıyla, esnafın haksız rekabeti önlenecek, ödemelere belli bir disiplin getirilecek, en 
önemlisi de belirli büyüklükteki mağazaların, şehircilik açısından, trafik açısından yoğunluk arz 
eden bölgelerde, esnafın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kurulmaması konusunda önlemler 
getirilecektir. Sayın Bakanım, bu yasa tasarısının hazırlıkları sırasında, Almanya, Fransa, Amerika, 
hatta Polonya ve Macaristan'da da durumu incelediklerini, Türkiye'de 50'ye yakın vali, belediye 
başkanı, esnaf kuruluşlarıyla toplantılar yaptıklarını, bu hiper ve grossmarket sahipleriyle de 
görüşülerek herkesin uzlaştığı bir tasarı hazırladıklarını söylemişti. Tam iki yıl geçti; ne olacağı bel
li değil. 

Bu yasa tasarısının gündeme gelmemesi dolayısıyla, kasaptan manava, mobilyacıdan oyuncak
çıya kadar birçok sektör olumsuz etkilenmekte ve birer birer dükkânlar kapatılmaktadır. Büyük 
marketler, birkaç ürünü ucuza satmakta ve bu açığı diğer ürünlerden karşılamaktadır. Hatta, malı 
alırken dahi, çok büyük miktarlarda alım yaptığından, küçük esnaftan daha ucuza mal etmektedir. 
Küçük esnafın, maalesef, bu şansı yoktur. Bazı büyük marketler, gıda ürünlerinde bile oniki aya 
varan taksitlendirmeler yapıyor. Bu, tek dayanağı borç defteri olan bakkallara vurulan son darbedir. 
Bu yıl işyerini kapatan esnafın sayısı geçtiğimiz yıllara göre azalmasına karşın, önlenememektedir. 
Kapanan kepenkler, işsizler ordumuzun sayısını her geçen gün artırmaktadır. Bu yasa tasarının ne 
zaman Meclisimizin gündemine alınacağını Sayın Bakanımıza sormak istiyorum ve biliyorum ki, 
bana net bir cevap veremeyecek. Bu tür büyük marketler tüm şehirlerimizde yaygınlaştıktan sonra, 
yasa tasarısı belki gündeme gelir; fakat, iş işten geçmiş olmaz mı sevgili arkadaşlar?! 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olarak, 
dayanağını Anayasadan alan esnaf ve sanatkârlar oda, birlik, federasyon ve konfederasyonunu 
verimli çalışacak bir yönetim yapısına kavuşturacak, ayrıca demokratik bir katılım ortamı sağ
layacak olan kanun tasarısının genel gerekçesinde yer alan birkaç maddeye değineceğim. 

Tasarının genel gerekçesine baktığımızda "esnaf ve sanatkârların örgütlenmesi ve yanlarında 
çalıştırdıkları çırak, kalfa ve ustaların meslekî eğitimleri ile ahilik prensiplerine yönelik kanunların 
yarım asrı aşan tatbikatı ve esnaf ve sanatkâr kesiminin bizzat başvuruları, esnaf ve sanatkârlar mes
lek kuruluşlarının yöneticilerinden ve yanlarında çalıştırdıklarından gelen şikâyet ve talepler ile bu 
kuruluşlarda bakanlık denetim elemanlarının yaptıkları denetim sonucu, yürürlükteki mevzuatın; 
esnaf ve sanatkârların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştır
mak, meslek disiplin ve ahlakını korumak ile birlikte sağlıklı bir şekilde örgütlenmelerini sağlamak 
amaçlarını gerçekleştiremediği görülmüş, bu amaçları gerçekleştirmek üzere, bütün bunları bün
yesinde bulunduran, elektronik ortamda her türlü bilgiye ulaşılabilen şeffaf bir yönetim için yeni bir 
yasal düzenleme yapılmasına gerek duyulmuştur" denilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, tasarıyla, esnaf ve sanatkârların çalışma koşulları ve geleneksel iş iliş
kileri altüst edilmiş durumdadır. Tasarının bazı maddelerinin bu şekliyle yasalaşması halinde, esnaf 
ve sanatkârlarımızın geleneksel yapısı ve iş düzeni bozulacak; dolayısıyla, bahsedilen hedeflere 
ulaşılamayacaktır. 

Yine bu kanun tasarısıyla, esnaf ve sanatkârların birbirleri ve kuruluşları arasında mevcut olan 
huzursuzlukların giderilmesi, esnaf ve sanatkârlar hakkında gerçek bilgilere ulaşılması ve bunların 
ülke düzeyindeki dağılımı ve sayıların doğru olarak tespit edilmesi, esnaf ve sanatkâr meslek 
kuruluşlarının maddî bakımdan güçlendirilmesi gibi amaçlardan bahsedilmektedir. Şüphesiz, 
tamamına katılıyorum; ama, sevgili arkadaşlar, tüm bunların başarılabilmesi için her şeyden önce, 
esnaf ve sanatkâr olmalıdır. Olmayan bir şeyin kanununu yapsak ne olur yapmasak ne olur?! Bizler 
de, bu kanun tasarısının amaçlarında belirtilen, yukarıda bahsettiğim, esnaf ve sanatkâr hakkında 
gerçek bilgilere ulaşmış olacağız; ancak, bir farkla, kapanma nedenleri olarak değil, sadece kapanan 
sayı olarak. Bu tasarı, yasalaştıktan sonra, gerçekten de elektronik ortamda bize birçok istatistikî 
bilgiyi verecek; ancak, kapanış sebeplerini vermesi açısından ışık tutamayacaktır. 
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Ayrıca, 200 kurucu üyeyle kurulmakta olan odaları malî ve idarî yönden daha da güçlü kılmak 
amaçlanmış ve bu sayı 500'e çıkarılmıştır. Büyük işletmelerle rekabet edemedikleri için birer birer 
kapanacak olan esnaf ve sanatkârların kayıt olacakları meslek kuruluşları da üye bulamadıkları gibi, 
maddî olarak da güçlenemeyecektir. 

Değerli dostlarım, Ahilikte bir felsefe vardır: "Sen yaşa, halkı yaşat, vatanı yaşat, devleti 
yaşat." Ben de diyorum ki: Esnaf ve sanatkârı yaşat; yaşat ki, toplum barış ve huzur içinde yaşasın, 
bu tasarı da uygulama alanı bulsun. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 173 üncü maddesi "Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu 
ve destekleyici tedbirleri alır" demektedir; ama, görülen o ki, devlet tedbir alıyor da, bu aldığı ted
birleri küçük esnafı daha da küçültmek için alıyor. 

Esnaf ve sanatkârlarımız, hükümetten, üretimi teşvik edecek ve adaletsiz vergi uygulamalarını 
düzeltecek politikaları uygulamaya sokması hususunda bir beklenti içindedir. Bugün, dünyanın en 
gelişmiş ülkeleri dahi, kendi kurulu sanayilerini korumakta ve geliştirmek için gayret sarf etmek
tedir. Ayrıca, çeşitli adlar altında, onların gelişmesini ve dünya rekabetinde üstünlük sağlamasını 
desteklemektedir. Toplumsal barışın, gelir dağılımındaki hakça paylaşımın ve gelişmişliğin yegâne 
aracı üretimdir. Bundan dolayıdır ki, yerli üretimin tüm topluma mal edilmesi, üreten ve ürettiğini 
rahatça satmak isteyen esnaf ve sanatkârımızın da bu yönde desteklenmesi gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Çekmez, 1 dakika eksüre veriyorum, konuşmanızı tamamlayabilirsiniz. 
Buyurun. 
VAHİT ÇEKMEZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, üretim olmayan bir ülkede istihdam yoktur, 

gelir yoktur, sosyal adalet ve huzur da yoktur. Özellikle piyasalardaki iyimserlik havası, başta esnaf ve 
sanatkârımızı umutlandırmış; fakat, halen çok geniş bir kitleyi kapsayan esnaf ve sanatkârımızın gün
lük yaşamlarına somut olarak yansıyan hiçbir şey olmaması, yerini tedirginliğe bırakmıştır. 

Son dönemlerde çeşitli platformlarda, Türk vergi sistemi yeniden yapılandırılarak, vergi 
gelirinin artırılmasının zorunlu olduğu sık sık gündeme getirilmektedir. Böyle bir yeniden yapılan
mada geçmişte yapılan çalışmalar da dikkate alınarak, ilgili kesimlerin işbirliği sağlanmalı, yapılan 
yasal düzenlemenin uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği ve getirileri, bizzat bu uygulamanın 
muhatabı olacak olan kesimin temsilcileriyle ve her yönüyle tartışılmalıdır. 

Sonuç olarak, sınırlı sermayesiyle, günün büyük bir bölümünü çalışarak üreten, üreterek 
geçiren ve vergisini veren esnaf ve sanatkârımız, yıllarca ihmal edilmenin sonucu olarak, birçok 
problemle karşı karşıya bırakılmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
VAHİT ÇEKMEZ (Devamla) - Son cümlelerimi söylüyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Çekmez, buyurun. 
VAHİT ÇEKMEZ (Devamla) - Geçmişte alınan ekonomik kararların faturası da bu kesime 

çıkarılmıştır. Artık, esnaf ve sanatkârlar, problemlerine çözüm beklemektedir. Şayet, bu sorunları 
çözümlenmediği takdirde, çok büyük sıkıntılar bizi beklemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türk esnaf ve sanatkârı, sizleri, Yüce Meclisi yanında istiyor ve destek
lerinizi istiyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çekmez. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Hasan Anğı; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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Sayın Anğı, süreniz 20 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN ANĞI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmesine başladığımız 851 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 
Tasarısının tümü üzerinde AK Parti Grubu adına görüşlerimizi açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Esnaf ve sanatkâr ile küçük işletmeler, sermaye ve refahın tabana yayılması, gelir dağılımının 
iyileştirilmesi ve bu suretle sosyal dengelerin korunmasında ekonomik ve sosyal hayatın önemli un
surlarından biridir. Esnaf ve sanatkârlar, özellikle işletme sayılarının çokluğu, ülke çapında istihdam 
seviyesi, bölgesel kalkınma ve gelişmeye katkıları yönüyle de üzerinde durduğumuz önemli bir 
kesimdir. 

Bugün, ülkemizde esnaf ve sanatkârlar, çoğunlukla bağımsız çalışmayı tercih eden, kendi 
işinin patronu olan ve genellikle 1 ilâ 9 arasında işçi çalıştıran, hukukî açıdan bir ortaklık yapısı 
içerisinde bulunmayan, ancak, yakınlarıyla adi şirket türünde ortaklık kurmuş olan bir işletme 
yapısı içerisinde görülmektedir. 

Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veritabanı kayıtlarına göre, 3 456 050 aktif, 2 328 784 pasif olmak 
üzere, toplam 5 784 834 esnaf ve sanatkâr bulunmaktadır. Yanlarındaki çalışanları ve sicile kayıtlı 
olmadan faaliyet gösterenleri de değerlendirdiğimiz zaman bu sayı hayli yükselmektedir. Bu kesimin 
aile fertleri de gözönüne alındığı zaman, ülke nüfusumuzun önemli bir kısmını kapsamaktadır. 

Büyük bir kısmını esnaf ve sanatkârların oluşturduğu ve kısaca KOBİ olarak da nitelendirilen 
küçük ve orta boy işletmeler, ülkedeki toplam işletmelerin yüzde 98'ini, istihdamın yüzde 45'ini, 
üretimin yüzde 37'sini ve yatırımın da yüzde 26'sını, katmadeğerin ise yüzde 30'unu gerçekleştir
mektedir. 

Tarih boyunca her toplumda, özellikle de sosyal ve ekonomik çalkantıların olduğu, büyük kriz
lerin yaşandığı dönemlerde bir denge ve istikrar unsuru olan ve bunu defalarca kanıtlayan esnaf ve 
sanatkârlar, ekonomik ve sosyal hayata katkıları yanında, hızla değişen, bilimsel ve teknolojik 
yeniliklere kolaylıkla uyum sağlayabilen esnek bir yapıya da sahiptirler. 

Esnaf ve sanatkârların finans problemlerine makro düzeyde çözümler aranmakta ve bu kesimin 
kullandığı kredilerin toplam kredi hacmi içindeki payının artırılması yönündeki çalışmalar da 
hükümetimiz tarafından sürdürülmektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde, esnaf ve sanatkâr kesiminin 
desteklenmesiyle ilgili kredilere uygulanacak faiz oranı, 2003 yılında yüzde 30, 2004 yılında yüz
de 25, 5.1.2005 tarihinden itibaren ise yüzde 18'e indirilmiştir. 2,5 milyar lira olan esnaf ve sanat
kâr kredi limiti ise, 1.1.2003'te 5 milyara, 30.1.2003'te 15 milyara çıkarılmış, şimdi de 2005 yılın
da kredi limitinin 25 milyara çıkarma çalışmaları devam etmektedir. Esnaf ve sanatkâr kredi ve 
kefalet kooperatiflerinin ortaklarından kestikleri yüzde 10'luk bloke oranı ise, 31.12.2002 tarihinde 
yüzde 5 iken, 1.10.2004'te yüzde 3'e düşürülmüştür. Esnaf, kefalet kooperatiflerinin takip oranı da 
yüzde 60'tan yüzde 100'e çıkarılmıştır ve 31.12.2004 itibariyle, 208 585 esnaf ve sanatkâra toplam 
1,2 katrilyon civarında kredi verilmiştir. 

Ayrıca, kredi talebinde bulunan esnaf ve sanatkârlardan Bağ-Kur prim borcu bulunmadığını 
gösterir belge istenmesi uygulamasına da son verilmiştir. 

Ekonomik krizler nedeniyle çeki yazılan, senedi protesto olan esnaf ve sanatkârlarımızın sicil 
affı olarak bilinen düzenlemeyle Merkez Bankası kayıtları silinmiş, bankacılık faaliyetlerinden fay
dalanmalarında karşılaştıkları zorluklar da böylece aşılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine, uzun vadeli çalışmalarımızdan birisi de, 1964 tarihin
de yürürlüğe giren ve artık, esnaf ve sanatkârların ihtiyaçlarına cevap veremeyen 507 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar Kanununun günün şartlarına uygun olarak esnaf ve sanatkârlar ile esnaf ve sanatkârların 
kurduğu meslek teşekküllerinin Avrupa Birliği standartlarında yeniden düzenlenmesi çalışmasıdır. 
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Malumlarınız bulunduğu üzere, esnaf ve sanatkârların örgütlenmesi ve sicillerinin tutulması, il
könce, 1924 yılında yürürlüğe giren Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunuyla düzenlenmiştir. Daha 
sonra, 1943 yılında yürürlüğe giren 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret 
Borsaları Kanunuyla, serbest rejimle idare vesayetinin bir arada yürütüldüğü sistem terk edilmiş ve 
yerine esnaf odaları sistemi getirilmiştir. 

1949 yılında 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunuyla dernekler sistemine 
geçilerek, esnaf ve sanatkârların tanımı yapılmış ve kapsamı belirtilmiştir. 

En son, 4 Ağustos 1964 tarihinde yürürlüğe giren 17.7.1964 tarih ve 507 sayılı Esnaf ve Sanat
kârlar Kanunuyla, esnaf ve sanatkârların örgütlenmelerine, geçmiş dönemlerde ortaya çıkan aksama 
ve yanlış anlaşılmalar da gözönünde tutularak, yeni düzenlemeler getirilmiştir. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını gerçek kimliğine kavuşturan 507 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar Kanunu kırk yıllık bir yürürlük sürecindedir. Bu süreç içinde, zaman zaman, kanun hük
münde kararnamelerle ve değişik sayılı yasalarla da bugüne kadar birtakım değişikliklerle gelmiş. 
Genel olarak bakıldığında, 128 madde, 20 ek madde ve 2 geçici maddeden oluşan, aynt zamanda 
kanun hazırlama teknik ve sistematiğine uygun bir şekilde hazırlanmayan ve bir tekrarlar man
zumesinden ibaret olduğu gözlemlenen 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu, zaman içinde gerek 
kanun hükmünde kararnamelerle gerekse kanunlarla yapılan değişiklikleri, yürürlükten kaldırılan 
veya eklenen maddelerle, esaslı bir yasal düzenlemeye uygun, duyulan ihtiyacı giderememiş ve ak
sine, farklı yorumlamalara ve çelişkilere neden olmuştur. 

Ayrıca, esnaf ve sanatkârların örgütlenmesi ve yanlarında çalıştırdıkları çırak, kalfa ve ustaların 
meslekî eğitimleriyle, ahilik prensiplerine yönelik kanunların yarım asrı aşan tatbikatı ve esnaf ve 
sanatkâr kesiminin bizatihi başvurulan, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yöneticilerinden 
ve yanlarında çalıştırdıklarından gelen şikâyet ve talepleriyle, bu kuruluşlarda bakanlığımız 
denetim elemanlarının yaptıkları denetimler sonucu yürürlükteki mevzuatın, esnaf ve sanatkârların 
meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, meslek disiplin ve 
ahlakını korumakla birlikte, sağlıklı bir şekilde örgütlenmelerini sağlamak amaçlarını gerçekleş
tiremediği görülmüştür. 

Yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek üzere, bütün bunları bünyesinde bulunduran "Esnaf 
ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu" adı altında, elektronik ortamda her türlü bilgiye 
ulaşılan, şeffaf bir yönetim için yeni bir yasal düzenleme yapılmasına da ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
ihtiyaç, meslek kuruluşlarının yaptıkları esnaf şûralarında da gündeme getirilmiş, raporlarına da 
yansımıştır. 

Yapılan bu çalışmayla, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olarak dayanağını 
Anayasanın 135 inci maddesinden alan ve esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu olarak ifade edilen 
esnaf ve sanatkârlar oda, birlik, federasyon ve konfederasyonuna, hem daha etkili ve verimli 
çalışacak bir yönetim yapısının oluşturulması hem de temel hukuk ilkeleri ve kuralları çerçevesin
de demokratik bir katılım ortamı sağlanması için, sistematik, özlü, kısa, gereksiz tekrarlardan uzak 
ve anlaşılır bir biçimde yasal düzenleme yapılması hedeflenmiştir. Kanun tasarısıyla, esnaf ve 
sanatkâr sicil işlemlerinin ve esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının işlemlerinin internet or
tamında yerine getirilmesi hüküm altına alınmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa göre, Esnaf ve 
Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısıyla getirilen yenilikleri sizlere takdim etmek is
tiyorum. 

Türk Ticaret Kanununda yapılan "esnaf ve "tacir" tanımları da gözönünde bulundurularak, 
yeni bir esnaf tanımı yapılmıştır. Türkiyemizde milyonlarca esnaf ve sanatkârımızın olduğunu biraz 
önce ifade ettik. Esnaf ve sanatkâr kimdir, üyelik şartları nedir? Önümüze gelen yasa tasarısı, 
komisyon görüşmelerine geçildiğinde, değerli Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz komisyon 
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üyesi arkadaşımızın teklifiyle bir altkomisyon kurulması talep edilmişti. Bu çerçevede, 5 kişilik alt-
komisyonda tasarı tümüyle incelemeye alınmış, bugünün anlayışıyla tanımların netleşmesi, istis
naların ortadan kaldırılması; bugüne kadar tasarının hazırlanma sürecinde örgütlerin ilettiği talep
lerin dışında, esnafın da sanatkârın da talep olarak bizlere ilettiği diğer hususlar da gözönüne alın
mış ve tasarı üzerinde incelemeler tamamlanıp, esas komisyonumuza havale edilmiştir. Geçtiğimiz 
hafta, esas komisyonumuzun da tasarı üzerindeki çalışmalarını tamamlamasıyla, Genel 
Kurulumuzun gündemine gelmiştir. 

Burada, esnaf ve sanatkâr kavramlarını net ortaya koymak, istisnalarla bu tanımın yozlaş
masına fırsat vermemek ve bu tanım içerisinde kalan esnaf ve sanatkârımızın e-esnaf veritabanı 
içerisinde sayılarının netleşmesi, bunların yanında çalışanlarının, ustalarının, kalfalarının, çırak
larının bu veritabanında yer bulması, vasıflarının ortaya konulması, geleceğin dizaynında önemli bir 
veridir. Esnaf ve sanatkârın bugün yanında çalışanlar, yarın, her biri kendi alanında ya esnaf, sanat
kâr olacaklar ya da bir müddet büyüdükten sonra, tüccar veya sanayici olacaklar. Bu envantere ih
tiyaç vardır. 

Biraz önceki konuşmamda ifade ettiğim, aktif ve pasif üyelerden bahsediyoruz. Kayıtlara bak
tığınız zaman, mesleği bırakmış veya vefat etmiş birçok insanın esnaf ve sanatkâr üyesi gibi görün
düğü gerçeği de var. Halbuki, aktif olarak, bugün, Türkiye'de, hangi meslek kollarında ne kadar es
nafımız ve sanatkârımız var ve bunların yanında da ne kadar çalışanımız var; bu tabloları bilmeyen 
hükümetlerin esnaf ve sanatkâr için proje üretmekte zorlanacağı aşikârdır. Bugüne kadar esnaf ve 
sanatkârımızın şikâyetlerine çözüm üretilememesinin altında, bu ve benzeri başlıklar da vardır. 

Geçmişte, 200 üyeyle kurulan odaların, 100 üyenin altına düşmesi durumunda faaliyetten 
uzaklaşması bahsi konmuşken, burada, yeni oda kurma sayısı 500'e getirilmiş, mevcut odaların üye 
sayısının 200'ün altına inmesi durumunda, faaliyetinden uzaklaşmış olacak, faaliyetine son 
verilecek; ama, 200'ün üzerinde olan odalar, müktesep hak olarak, bu oda faaliyetlerine devam 
edecek. 

Bu orana niye ihtiyaç duyulmuştur? Bir örgütün güçlü olması, yönetimlerinin kendi meslek 
kollarındaki esnafına, sanatkârına hizmet verebilmesi, bütçesini sağlıklı yapabilmesiyle mümkün. 
Düşük sayıdaki üyeli odaların, kendi meslek örgütlerine hizmet taşıyamadığı gibi, yukarı yapılan
malarda ciddî katkı koyamadığı gerçeği var. Türkiye geneli gözönüne alındığı için de, bu sayıların 
makul olduğu, meslek örgütleriyle yapılan görüşmelerde ortaya çıkmış, tasarıda geldiği şekliyle 
yerini korumuştur. 

Odalara üye olabilmek için "vergi mükellefi olmak veya vergiden muaf olmak" ifadesini net 
belirledik. Bazı istisnalar geçmişte olmuş. Esnaf veya sanatkârsanız, bir meslek kolunda faaliyet 
gösterebilmeniz için, mutlaka, vergi mükellefi olmanız gerekir. Yanınızda çalıştırdığınız insanların 
sosyal güvencelerini sağlamak durumundasınız. Bir işyerinde faaliyet gösteriyorsanız, sizin 
yanınızda çalışan insanlarınız da var demektir. Burada, esnaf ve sanatkârımızı bir ayrı, yanında 
çalışanları bir ayrı; ama-, hepsini bir bütünlük içerisinde değerlendirdik. Yani, esnafımızı ve sanat
kârımızı yanında çalışanıyla yarıştırmak değil, esnaf ve sanatkârımızın, örgütlenmedeki seçim sis
teminde kendi kendisiyle yarışması ve tek dereceli bir seçim sistemiyle başkanını ve yönetim 
kurulunu seçmesi, bunlardan oluşacak birlik yapısının, üyenin seçtiği yönetim kurulları ve başkan
larından oluşacak bir genel kurulda birlik yönetimini ve başkanını belirlemesi. Güçlü yapılar, 
üyelerine çok daha güçlü hizmet edecekleri gerçeğiyle, başkanını güçlü kılan, örgütlerini güçlü 
kılan, dolayısıyla, üyesi ile örgüt arasındaki diyalogu güçlendiren ve hizmetlerin tabandan tavana, 
tavandan da tabana uyum içinde akışabileceği bir yapıya dönüştürmekti. 

Geçmiş uygulamada, mevcut yönetimlerde olanların genel kurul delegeliğiyle ilgili başlık var
dı; bununla ilgili bazı arkadaşlarımızın itirazları olmuştu. Bir önceki seçimde, odasında başkan veya 
yönetim kurulu üyesi olarak seçilip gelmiş arkadaşımız, daha sonra, birlik, federasyon genel kurul-
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larında, odasını temsilen yönetimlere girebilmekte. Yönetimdeyken, bir sonraki seçimde, o odadaki 
başkan veya yönetim kurulu bir başka kişilerden oluştuğu anda, yeni genel kurulda, eski seçimden 
dolayı bir müktesep hak gibi, genel kurulda seçme ve seçilme haklarını elde etmek ne kadar demok
ratik; onun için bu düzenlemeyi yaptık. Üyenin seçtiği insanların, odasından birliğe, odasından 
federasyona, birlikten ve federasyondan da konfederasyona taşınması; tabana dayalı, taban demok
rasisinin çatıyı oluşturması; tepe yönetimde bulunanların da hedefinin temsil ettiği esnaf ve sanat
kâr kitlesi olması, bu gücünü o meslek kollarına harcamasının gerekliliğini ortaya koymuştur. İki 
dönem sınırlamasıyla da dinamik bir yapı oluşmuştur. Bugün, bakıyoruz, birkısım meslek örgüt
lerinde yöneticiler, maalesef, esnaf ve sanatkârlıktan uzaklaşmış, tamamen profesyonel bir yönetici 
olarak, emri Hak vaki oluncaya kadar kalmaktadır. 

Esnaf, ne tür zorluklar yaşıyor, ne çözümler bekliyor, bunlardan uzaklaşılmakta. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara)- 10 dönem milletvekilliği yapanlar var, ona da sınır getir-

senize. 
HASAN ANĞI (Devamla)- Değerli arkadaşlar, siyasî partiler kendini yapılandırmalı, odalar 

yapılandırmalı, meslek örgütleri kendini yapılandırmalı ki, taban tavana taşınsın, hizmet gelişsin, 
"30 yaşın altında yüzde 60 nüfusumuzun var, genç ülkeyiz" diye övündüğümüz bir yapıda, 
yöneticilerinin de dinamik bir yapıda olmasını kim istemez?! (AK Parti sıralarından "Bravo"sesleri, 
alkışlar) 

Siyaset, bunu kırdı hamdolsun; bu başarı, Türkiye'yi bir yerden bir yere götürüyor. Yoksa, yıl
larca Türkiye'de, bizim çocukluğumuzda, gözümüzü açtığımızdaki gördüğümüz değerli liderler, 
bizim 40 yaş üstü dönemimizde ülkeyi idare eden konumlarda olurlardı. Bir krizden çıkmadan 
diğerlerine girdik. Ama, bugün, hamdolsun, genç, dinamik liderler Türkiye'yi dünyaya taşıyor, Tür
kiye'deki sağladığı istikrar ve güvenle de, geleceğin umutlarını her geçen gün yeşerterek devam et
tiriyor. 

Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarındaki odalarda, birliklerde, federasyonda, üye sayılarına 
bağlı olarak, odadaki üyenin kıstas alındığı yönetim kurulu sayılarını belirledik. Birlikler ve 
federasyonların kendilerine bağlı oda sayısına göre yönetim kurulları belirlendi ve konfederasyon 
yönetim kurulu da, daha dinamik bir yapıya kavuşturulmak için, 15 kişiye düşürüldü. 21 kişilik es
ki yönetim yapısı içinde bir yürütme kurulu oluşup, 5 kişiyle yönetilen yapılar yerine 15 kişinin 
bizatihi katılımla, en az ayda bir toplanacağı bir yapıyla, esnafın, sanatkârın, kuruluşların sorun
larının her ay değerlendirilebildiği, çözüm önerilerinin ortaya konulabildiği ve geleceğe umutla 
bakan bir esnaf-sanatkâr yapısının oluşmasını hedefledik. 

Yıllarca hep şu eleştiriler de önümüze geldi: Bu kuruluşlarda bazı yöneticilerin çok yüksek 
gelir elde ettikleri... Bu, zaman zaman basına da yansıdı. Araştırmamızda, oda yöneticilerinin yüz
de 99'u makulün altında gelir elde ettiği halde, çok sınırlı sayıda bazı birlik, federasyon ve kon
federasyon yöneticilerinin ise, çok yerde görevleri olması hasebiyle her yerden ücret ve huzur hak
kı almaları, harcırahlar almaları... Ki, yurtdışı harcırahlarının günlük 750 dolar olduğunu genel 
kurul kararlarıyla görmüş olmamız... Maalesef, bu ülkenin en üst düzey yöneticisi olan Sayın Cum
hurbaşkanımızın yurtdışı harcırahını, Başbakanımızın, kamu personelinin durumunu gördüğümüz 
zaman, bundan hayıflandık. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Anğı, 1 dakikalık süre veriyorum, tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
HASAN ANĞI (Devamla) - Bütün bunları, maaşları asgarî ücrete orantılı kılan -üye sayılarına 

bağlı olarak- yurtdışı harcırahlarını en yüksek devlet memurunu esas alan, yurtiçi harcırahlarını, 
yine, asgarî ücrete bağlı olarak belirleyen bir yapıya dönüştürdük. 
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Buradaki hedefimiz şuydu: Biraz önce ifade ettiğim gibi, yüzde 99'u bu belirlenen rakamların 
altındaki tüm esnaf ve sanatkâr odalarının yöneticisi arkadaşlarımızı bir ithamdan kurtarmaktı; 
diğer alanlara ise, böyle, bir genel kurulun belirleyeceği rakama üst limit getirmekti. 

Bu çerçevede, tasarının hazırlanması aşamasında emeği geçen tüm bürokrat arkadaşlarımıza, baş
ta Sayın Başbakanımız ve Sanayi Bakanımız olmak üzere Komisyon Başkanımıza, komisyon üyesi 
arkadaşlarımıza hakikaten şükranlarımı arz ediyorum. Önemli, titiz bir çalışmayla, esnaf ve sanat
kârımızı geleceğe taşıyacak bu tasarı önünüze geldi. 

Ben, esnaf ve sanatkâr camiasına, ülkemize, hepimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Anğı. 
Tasarının tümü üzerinde şahsı adına söz isteyen, Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu. 
Buyurun Sayın Kavuştu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Kavuştu, süreniz 10 dakikadır. 
ALİ YÜKSEL KAVUŞTU (Çorum)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün görüşmelerine 

başladığımız Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı hakkında şahsım adına söz 
almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği üzere, ülkemizin üretim, istihdam ve kat-
madeğerinin oluşturulmasında önemli katkılar sağlayan esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ'ler, iktisadî 
ve sosyal hayatın omurgasını oluşturmaktadır. Esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ'lerin, sermayenin ve 
refahın tabana yayılması, gelir dağılımının iyileştirilmesinde çok önemli bir rolü vardır. Bu itibar
la, sosyal dengelerin korunmasında, iktisadî ve sosyal hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Bunun
la birlikte, hususen, ülke geneline işletme sayılarının çokluğuyla sağladıkları istihdam seviyesi, es
naf ve sanatkârların kalkınma ve gelişmeye yaptıkları katkıları itibariyle de üzerinde önemle durul
ması gereken bir kesimdir. 

Türkiye'de esnaf ve sanatkârlar, kahir ekseriyetle, bağımsız çalışmayı tercih etmektedirler. 
Kendi işlerinin patronudurlar. Genelde 1 ile 9 arasında işçi çalıştırmakta ve hukukî açıdan bir ortak
lık yapısı içinde değiller; fakat, yakınlarıyla adi şirket hükmünde olarak kurulmuş olan bu şirketler 
de, ortaklık yapısı içinde görülmektedir. 

Bakanlığın oluşturduğu e-esnaf ve sanatkâr veritabanına kayıtlı olan aktif ve pasif sayıları 
6 000 OOO'a yakın olan esnaf ve sanatkârların sayısı, yakınlarındaki çalışanlar ve sicil kaydı olanlar 
faaliyet göstermeleriyle birlikte 6 000 000'u aşmaktadır. Esnaf ve sanatkârların aile fertlerini düşün
düğümüzde, sayı, 20 000 000 civarında nüfusa ulaşmaktadır. Bu, toplum nüfusumuzun yüzde 30'luk 
kısmına karşı gelmektedir. 

Nicelikleri ve nitelikleriyle toplumumuzun sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir yere sahip 
olan esnaf ve sanatkâra, Anayasamızın 173 üncü maddesinde yer alan "devlet, esnaf ve sanatkârı 
koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır" amir hükmünden hareketle, gereken önem verilmelidir. 
Zaten, AK Parti Hükümeti olarak bunun gereklerini kararlılıkla yapmaktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu düşünceden hareketle, esnaf ve sanatkârların fınans 
problemlerine makro düzeyde çözümler aranmakta ve bu kesimin kullandığı kredilerin toplam kredi 
hacmi içindeki payının artırılması yönünde hükümetimizin çalışmaları sürdürülmektedir. AK Parti 
Hükümeti olarak bu çalışmalarımız çerçevesinde esnaf ve sanatkârların desteklenmesi amacıyla, es
naf ve sanatkârların kullandığı toplam kredi hacmi 2002 yılında 154 trilyon. Bu rakam, 2003 yılın
da 668 trilyon liraya, 2004 yılında ise 1 katrilyon liraya çıkarılmıştır. 2005 yılında esnafımıza kul
landırılacak kredi miktarı ise 2 katrilyon lira üzerinde gerçekleşecektir. 

Kredi miktarları artırılırken, uygulanan faiz oranları da hızla aşağı çekilmektedir. 2002 yılında 
yüzde 52 olan faiz oranı 2003 yılında yüzde 30'a, 2004 yılında yüzde 25'e, 2005 yılında ise yüzde 
18'e indirilmiştir. 
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2,5 milyar olan esnaf ve sanatkâr kredi limiti 1.1.2003'te 5 milyara, 30.1.2003'te 15 milyara 
çıkarılmıştır; 2005 yılında da kredi limitini 25 milyar liraya çıkarma çalışmalarımız devam etmek
tedir. Ayrıca, kredi taleplerinde bulunan esnaf ve sanatkârlardan, Bağ-Kur prim borcu bulun
madığını gösterir belge istenmesi uygulamasına son verilmiştir. 

AK Parti olarak, iktidara geldiğimizde, 400 000 dolayında esnaf kepenklerini indirmiş durum
dayken, sicil affı çıkarılarak yaklaşık 825 000 esnafımız ekonomiye kazandırıldı, 36 ilimiz de teş
vik kapsamına alındı; şimdi de, Çorum İlimizin de dahil olduğu 13 ilimiz daha teşvik kapsamına 
alınacaktır. 

Bütün bu icraatlarımız, AK Parti Hükümeti olarak, diğer sivil toplum kuruluşlarında olduğu 
gibi, çilekeş esnafımız ve sanatkârımıza verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Ayrıca, esnaf ve sanatkâr
lar meslek kuruluşlarının ideal ve demokratik bir yapıya kavuşturulmasını, esnaf ve sanatkârların 
sağlıklı şekilde temsil edilmesinin güçlendirilmesini arzu etmekteyiz. 

Daha güçlü, daha müreffeh, daha aydınlıktı bir geleceğin tesisinde toplumumuzun çok önemli 
bir kesimini temsil eden esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının rolünün çok büyük olduğu inan
cındayım. İki yıl gibi kısa bir sürede sürdürülmüş olan AK Parti Hükümetinin desteğinin devam 
edeceği şüphesizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1964 yılında yürürlüğe giren 507 sayılı Kanunun 
günümüzün şartlarında ihtiyaca cevap vermediği anlaşılmıştır. Kırk yıllık yürürlükteki zaman zar
fında -1983'ten 1997'ye kadar- 6 defa değişikliğe uğramış ve bugünkü haline gelmiştir. Bu kanun, 
artık ihtiyaca cevap vermeyerek yetersiz hale geldiği gibi, esnaf ve sanatkârlar arasında da huzur
suzluklara sebebiyet vermiştir. Bu itibarla, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun yeniden 
hazırlanarak, günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi çalışmaları tamamlanmıştır; Esnaf ve 
Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı hazırlanmıştır. Kanun tasarısı hazırlama çalış
malarında, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun, esnaf ve sanatkârlar federasyon
larının, esnaf ve sanatkârlar odalar ve birliklerinin görüşleri alınmış ve değerlendirilmiştir; ayrıca, 
ferdî bazda gelen görüşler de bu çalışmalarda dikkate alınmıştır. Bu tasarı, esnaf ve sanatkârların 
teşkilatlanmasındaki problemleri bertaraf edecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bunların yanında, esnaf ve sanatkârların, ekonomik ve sos
yal hayata olan katkılarını artırmak, bilimsel ve teknolojik yönlere kolaylıkla uyum sağlayabil
melerini temin etmek, bu kesim hakkında verilecek kararlar için gerçek ve doğru bilgilere kısa 
sürede ulaşmak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının, üyelerine yönelik hizmetleri bilgisayar 
ortamında yerine getirmesini sağlamak maksadıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından e-devlet 
projesi kapsamında e-esnaf ve sanatkârlar projesi hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de, AK Parti Hükümetiyle, gelişerek değişen 
güzel bir hava içerisinde, kısa sürede, reform niteliğinde köklü, yapısal değişiklikler yapmaktayız. 
Köklü bir geleceğe sahip olan esnaf ve sanatkârlarımızın kurdukları meslek teşekküllerinin günün 
şartlarına uygun, Avrupa Birliği standartlarında yeniden düzenlenmesi gayesiyle bu yeni kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu sayede, gelişerek değişen bir Türkiye'de, esnaf ve sanatkâr
larımızın hak ettikleri yeri alacaklarına yürekten inanmaktayız. 

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının hayırlı olmasını dilerken, Yüce 
Heyetimize saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kavuştu. 
Tasarının tümü üzerinde Hükümet adına söz isteyen, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun; 

buyurun. 
Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli mil
letvekili arkadaşlar; esnaf ve sanatkârlar meslek odaları ve birlikleri federasyonu ve konfederas
yonunu ilgilendiren yasa tasarısı hakkında, kısa olarak görüşlerimi bildirmek için huzurunuza çık
mış bulunuyorum. Böylece, Bakanlığımıza tevdi edilen iki soruyu da cevaplandırma fırsatı 
bulacağım. 

Neden bu yasa tasarısı geldi? Değerli arkadaşlar, 1960'lı yıllarda dernekçilikle başlayan, sonra 
federasyona dönüşen ve sonra oda kurulması konusunda çıkarılan 507 sayılı Yasayla gelişen ve 
konfederasyon olan bu sistem, yıllar itibariyle, çeşitli değişikliklerle, âdeta, yamalı bir bohça haline 
gelmişti. 

Avrupa Birliği sürecinde, müzakere tarihlerinin başlayacağı bu yılın 3 Ekimi gelmeden, aynen, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yasasını yeniden yazıp Yüce Meclisten geçirerek yasalaştır-
dığımız gibi, kutsal bildiğimiz emeğiyle, varsa kısmî sermayesine alınterini katarak ailesini geçin
diren ve törelerimizin temel taşı, demokratik rejimimizin önde gelen teminatlarından olan es
nafımızın haklarının daha çağdaş bir yasayla korunması, yanında çalışanların eğitimi ve haklarının 
düzenlenmesi ve yanında çalışanlar ile aileleri hesaba katıldığı zaman 20 000 000'u aşan bu değer
li insanlarımızın haklarının düzenlenmesi bakımından, bu yasa, Bakanlığımız tarafından hazırlan
mıştır. Hazırlanırken, benden önce konuşan arkadaşların da söylediği gibi, çok geniş bir dayanışma 
içinde, illerde birliklerle, odalarla, federasyonla, konfederasyonla yoğun çalışmalar sonucunda, hat
ta muhalefet partimizin ve diğer partilerin de görüşleri alınarak, bir mutabakat neticesinde bu yasa 
Bakanlar Kurulundan geçerek komisyona intikal etmiş; komisyonda, altkomisyon kurulmuş, 3 
temel maddede değişiklik yapılarak, bir iki yerde de makul olan ilaveler yapılarak, bu yasa 
huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, zaman içinde, âdeta, bir şehrin çarpık yapılaşması gibi yapılaşmış bu sis
temin bu yasayla düzenlenebilmesi için... 

Sayın Başkanım, esas dinlemesi gereken arkadaşlar dinlemiyorlar, tartışma yapıyorlar. Rica 
ediyorum... 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Baştan alın, Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Çünkü, komisyonda söz sahibi 

değerli arkadaşlarımdır bunlar; çok teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, evet, bu çarpık yapılanmayı düzenleyebilmek için e-devlet başlangıcımızı, 

biz, Bakanlık olarak e-esnaf olarak başlattık ve bu programı izleyenler biliyorlar, Avrupa Birliğin
de bile. Alman Federasyon Başkanının bile hayranlıkla bu programı izlemesini parantez açarak 
belirtmek istiyorum. Yasa çıktıktan sonra, şifreler kalkacaktır, herkes veri tabanına girerek istediği 
bilgiyi alabilecektir; tabiî, gizli bilgiler şifreye tabidir; çünkü, bu programda, şimdiye kadar 
yapılamayan, Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu, bankalar, Maliye, vergi daireleri bu veritabanın-
dan istifade edebilecektir. Basına tanıttığımızda, Sayın Tacidar Seyhan bu programı izledi; görüş
lerini burada belirtirse çok memnun olurum; diğer arkadaşlar da, AK Partiden, yoğun olarak iz
lediler. Değerli arkadaşlar, böylece, esnaf, tamamen, haklarının korunması bakımından ve doğru iş
lemler bakımından kayıt altına alınmış oluyor, ilk defa cumhuriyet tarihinde. 

Şimdi, şu andaki tablo nedir; 1 konfederasyon, 13 federasyon, 82 birlik, 3 459 oda -bunlar mes
lek odaları- 72 ajanlık vardı ve bu yasayla, ajanlıklar, artık, fonksiyonunu yitirdiği için kalkacaktır. 
Buna paralel olarak, yasada, 200 üyenin altında oda kurulamayacağı vazedildiği halde, ve 100 
üyeye düştüğü zaman da 200'den fazla üyeyle kurulan odaların kapatılması öngörüldüğü halde, yüz
lerce oda, 20 kişi, 30 kişiyle hâlâ hayatını sürdürmektedir; dolayısıyla, şu anda, bugün itibariyle, 
100'ün altına düşmüş 125 oda tespit edilmiştir. Ayrıca, toplam 5 726 608 esnaf bu sanatkâr 
veritabanına kaydedilmiş, 3 443 255 tanesi taranarak aktif üye olarak çalışmalarının yasal olarak 
devam ettiği tespit edilmiş, 2 283 353 üyenin de hâlâ pasif üye olduğu veritabanına işlenmiştir. 
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Yasanın çıkmasıyla beraber bunlar da incelenmektedir; dolayısıyla, sağlıklı bir yapı kazanılacaktır. 
Artık, kongrelerde yapılan kavgalar bitecektir; çünkü, veritabanından alınan hazinin cetvelleriyle 
genel kurullar yapılacaktır, bir gün önce doldurulan defterlerdeki üyelerle değil; çünkü, maddeler 
geldiği zaman bu konular tartışılacak; yasa, geniş bir yasa, okuyamamış arkadaşlar olabilir, bunları 
belirtiyorum. Yani, bu, e-esnaf projesiyle, zaten bu yanlışlıklar düzeltilecektir. 

Bir başka konu: İlk defa, yeni kayıtlar, tadilatlar, terkinler, sicil müdürlükleri kurularak 
yapılacaktır. Bilindiği gibi, sicil müdürlükleri, yargı gözetiminde görev yapmaktadır. Bugüne kadar, 
sadece birliklerde atanan özel memurlarla bunlar yapılmıştır. Yani, savcı, hâkim, müracaatçı aynı 
şahıs olmuştur ve şikâyetler buradan kaynaklanmaktadır. Bütün iyi niyete rağmen, esnaf vasfını 
taşımayan kişilerin de üye kaydedildiği görülmektedir. Dolayısıyla, bunlar düzeltilecektir yargı 
gözetiminde ve bütün kongreler yargı gözetiminde yapılacaktır. 

Peki, meslek odasının kurulmasına nasıl karar verilecektir? Yasa gereği, bilindiği gibi, Esnaf 
ve Sanatkârlar ile Tacirleri ve Sanayicileri Belirleme Koordinasyon Kurulu vardır. Bu Kurulda, hem 
devlet hem sivil toplum kuruluşları temsil edilmektedir. Dolayısıyla, o konuda, o ilde veyahut da 
Türkiye genelinde, o meslek dalında oda kurulup kurulmayacağı kararını bu kurul vermektedir. 
Nitekim, bugüne kadar birçok karar Resmî Gazetede yayımlandıktan sonra, Danıştay tarafından ya 
bozulmuş, üst kurula çıkmış, orada da bazen kabul edilmiş, bazen bozulmuştur. Dolayısıyla, bu sis
tem, fevkalade, yeni odaların kuruluşunu kontrol altında yürütecek bir özelliğe kavuşmuş olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bunun yanı sıra, 1 100 000'i aşan üye sayısıyla, Türkiye Esnaf ve Sanatkâr
lar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birlikleri ve Merkez Birliği bulunmaktadır. Huzurunuzda, bu e-es
naf projesi hazırlanırken, odaların, birliklerin, federasyonun, konfederasyonun ve esnaf ve sanatkâr
lar kredi kefalet merkez birliklerinin ve kooperatiflerin verdiği desteklere hasbelkader Bakan olarak 
şükranlarımı bildiriyorum. Eğer onlar bu anlayışı göstermeseydi, fedakârca gece gündüz çalış-
masalardı, bizim bu seviyeye gelmemiz mümkün olmayacaktı. 

İşte, bu çerçevede, yine, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez 
Birliğiyle yaptığımız çalışmaları uyum içinde sürdürdük. Bakanlar Kurulumuzun yayımladığı 
kararnameler çerçevesinde, Hazinenin destekleriyle ve -huzurunuzda yine teşekkür borçluyum-
Halk Bankasının verdiği desteklerle, 30.1.2003 tarihinde faizler yüzde 59 iken, Bağ-Kura borcu 
olan esnaf kredi alamazken ve kredinin limiti 5 milyar lirayken, hükümet kararıyla, bu 5 milyar 
Türk Lirası 15 milyar Türk Lirasına çıkarılmış, yüzde 59 olan faiz yüzde 18'e düşürülmüş ve yüz
de 10 alınan kefalet kooperatifi için blokaj yapılan sermayenin nispeti de 3'e düşürülmüştür. İki yıl 
süreye böldüğünüzde, en kısa vade için yüzde 1,5 daha şarj gelmektedir ve şu anda esnafımız yüz
de 19,5 maksimum faizle kredi kullanmaktadır. 

Bankalarımızın imkânlarının artması ve ekonomideki gelişmelere paralel olarak enflasyonun 
tekli rakamlara inmesi, reel faizlerin küçülmesi ve banka maliyetlerinin makul seviyeye inmesiyle 
bu faizler daha aşağıya düşürülecek ve limitler de ilk kademede, inşallah, imkânlar olduğunda 
25 milyar liraya çıkarılacaktır. 

Şimdi, bu çerçevede, ne oldu; 2001 yılının krizinin neticesinde, 2002 yılında sadece 153 tril
yon lira kullanan esnaf, birdenbire, 2004 yılının sonunda 1 katrilyon 200 trilyon lirayı aşan bir kredi 
kullandı ve kapanan kepenkler açıldı. 

Değerli arkadaşlar, esnafın sıkıntısı var. İşsizlikle de büyük sorunlarımız var; ama, lütfen, iş
sizliğin giderek azaldığını ve kepenklerin de hızla açıldığını kabul edelim. Yani, hiçbir şey olmuyor, 
kepenkler kapanıyor... 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Neresi; Türkiye mi Sayın Bakan?! Türkiye'den mi bahsediyorsunuz?! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Efendim, bir süreç meselesi. 

Bakın, rakam veriyorum ben size ve 2005 yılı itibariyle, bu rakam, şu anda, 2 katrilyon lirayı geç
ti; 153 trilyon liradan 2 katrilyon lira. Hangi enflasyonda; yüzde 40'lı enflasyonda 153 trilyon lira -
yüzde 59 faizle- şimdi, tekli rakamda enflasyonda 2 katrilyon lirayı geçti. 
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Değerli arkadaşlar, peki risk ne oldu; kaç kişi kullandı bunu; 800 000 esnaf kullanmış. Değer
li arkadaşlar, döner sistemle daha çok kullanılacak. 

Şimdi, riske gelince... 2002 yılında sayısal olarak takibe alınan üye sayısı 1 100 000'i aşan üye 
içinde yüzde 23,47'yken, bakın, 2004 yılının sonunda yüzde 0,94'e düşmüş, yüzde l'in altında. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, doğruyu söyleyelim, yanlışı tenkit edelim. Biz de, ona göre, doğru 
sözde saygıyla eğilelim. 

Peki, Halk Bankasının riski ne olmuş; Halk Bankasının riski, takipteki kredi alacakları, 2002 
yılında yüzde 41,9'ken, 2004 yılında yüzde 4,6'ya inmiş. Bunu takdirlerinize sunuyorum. Tabiî ki, 
bu, aynı zamanda, ekonomik gelişmemize paralel olarak esnafın işlerinin -tümünün iyi olmamakla 
beraber- iyiye gittiğinin açık delilidir. 

Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu yasayla bir şey daha olacak; artık, sicil gazetesi 
gecikerek çıkmayacak; çünkü, e-esnaf veri tabanında elektronik olarak internet ortamında çıkmaya 
başlayacaktır. 

Ayrıca, tabiî, 400 000'in üzerinde kepenk açılırken, 800 000 kişi kredi kullanırken, gelişen bir 
şey daha var. 

Değerli arkadaşlar, organize sanayi bölgelerine ve özellikle esnafı ilgilendiren küçük sanayi 
sitelerine verdiğimiz önem, yeni tamamladığımız küçük sanayi siteleriyle 2003 yılında 9 096, 2004 
yılında 14 514 kişi de esnaf yanında yeniden işe başlamış durumda; 23 610 kişi. Dolayısıyla, es
nafımızın durumu budur ve inşallah, bu emek sahibi, alınterini azığına katan bu insanları daha onur
lu bir seviyeye getirecek bir yasayı takdirlerinizle çıkarmış olacağız ve bu, sadece iktidarın değil, 
bu Yüce Meclisin ve esnafın kazancı olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisinden Mersin Milletvekili Vahit Çekmez ar
kadaşımızın sorduğu suale gelince; bu yıl işyeri kapatan esnafın sayısı ve oranlarını sordu. 2001 
yılında yüzde 84'lük bir oranla karşı karşıyayız, açılan ve kapanan arasında. Bu oran, 2002 yılında 
yüzde 96'ya çıkmış; bizim geldikten sonra aldığımız tedbirlerle, 2003 yılında yüzde 74'e, 2004 
yılında yüzde 63'e inmiş; 2005 yılında -ocakla şubat ayının neticesini veriyorum- yüzde 55 civarın
da. Giderek açılan-kapanan oran makul seviyelere inmektedir. Şunu da söyleyeyim. Aslında, bu 
oranlar iki yıl içinde daha da düşüktür; ancak, söylediğim gibi, pasif üyeler, tamamen 100'ün altın
da olan odalar kapatılıyor, pasif üyeler üyelikten çıkarılıyor, dolayısıyla bunlar da kapanmış gibi 
gözüküyor. Belki yasa çıktıktan sonra, bu pasif üyelerdeki düzenleme dolayısıyla, bu rakamlar da 
değişebilir. Onu da, yanlış yorumlanmasın diye takdirlerinize sunuyorum. 

Değerli Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bir başka soru. Vahit Çekmez arkadaşımız 
aynen şöyle söyledi; büyük mağazalar kanununun hangi safhalardan geçtiğini anlattı; çok teşekkür 
ediyorum. Doğrudur, 50'nin üzerinde toplantı yapılmıştır. İtalya, Almanya, Amerika Birleşik Dev
letleri, İngiltere, Japonya, Fransa'daki durumlar incelenmiştir ve şehrin çarpık yapılaşmasını ön
lemek, önüne gelen süpermarket, hipermarket, vallahi billahi süpermarket... Burada, gidin, 
Atakule'nin karşısında, o cadde üzerinde "Çok Süper Market" açılmış; adı aynen böyle, Çok Süper 
Market. Şimdi, apartman daireleri -trafiğin en yoğun yerinde- alınıyor 7 katlı, 8 katlı, belki taşıma 
duvarları da yıkılıyor, süpermarket haline getiriliyor. 

Bir taraftan belirli saatlerde şehrin trafiğinden dolayı meydana gelen yoğunluğu önlemek, diğer 
taraftan ekonomik yoğunluğu yüksek olan yerde esnafın, bakkalın haklarını korumak, diğer taraf
tan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin bu süpermarketlere üreterek verdiği ürünler dolayısıy
la haklarını korumak... Dolayısıyla, bu yasa bizden önce hazırlanmıştı; fakat, çok devletçi, 
müdahaleci bir yasaydı. Bunu, çağdaş, Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirdik. Burada 
daha birçok yenilik var. 

Bakın, şimdi, çıkın, mağazalara, yüzde 70 indirim, 10 ay, 11 ay taksit, faiz yok. Tabiî, faiz yok 
deyince, ben, onurlanıyorum. 
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BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Alan da yok!.. 
BAŞKAN - Sayın Meral, lütfen... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (Devamla) - Efendim, bir dakika... Sayın 

Başkan, bir dakika... 
Onur duyuyorum; çünkü, bu Hükümet, tabiî, enflasyonu düşürdü, faizler düştü; faiz almıyor

lar; ama, böyle bir şey -iş dünyasından geliyorum- bir malı yüzde 70 indireceksin, 10 ay taksit 
yapacaksın; mümkün değil. Yani, burada, tüketicinin aldanmaması yönünden de gerekli tedbirler 
alınmıştır. 

Dolayısıyla, biz, büyük mağazaların açılmasına karşı değiliz, Avrupa standartlarına getirmek 
için yasayı 15 Şubat 2004 tarihinde Meclise sevk edilmek üzere Başbakanlığa sunduk. Başbakan
lıkta Avrupa Birliği uyum yasalarıyla ilgili yoğunluk dolayısıyla -siz de biliyorsunuz- 17 Aralığa 
kadar bu işin yetiştirilmesi, 17 Aralıktan sonra da, şimdi, 3 Ekimden önce önemli yasaların -bu da 
önemli ama- Avrupa Birliğinin beklediği yasaların çıkarılması için kanunlar ve kararnameler 
yönünden gerekli incelemelere vakit olmadığından, son aylar içinde yeniden yapılan itirazlar 
dolayısıyla, Başbakanlıkta, bütün kesimlerin iştirak edeceği bir toplantı yapılmış ve o toplantıda da 
dile getirilen hususların revize edilmesi için 2 Mart 2005 tarihinde tasarı geri çekilmiştir ve 
önümüzdeki hafta, inşallah, bunlar yeniden düzenlenip Başbakanlığa sunulacaktır. 

Onun için, Vahit Çekmez arkadaşımız "ben bu suali soruyorum; ama Sayın Bakan cevap 
veremeyecek" dedi. Böylece cevap vermiş oluyorum, cevap veremeyeceğimiz bir husus da yoktur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerinde şahsı adına söz isteyen, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan. 
Buyurun Sayın Eraslan. 
Sayın Eraslan, süreniz 10 dakikadır. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün, esnaf 

ve sanatkârları konuşmak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla, muhabbetle selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlar, esnaf ve sanatkârları, gerçekten, çiftçi sektörü kadar, ihracatçı sektörü 
kadar, yatırımcı sektörü kadar ve diğer sektörler kadar önemsediğimizi ve çok önemli bir organ ve 
önemli bir sektör olduğunu düşünüyor ve bunların tarih boyunca haklarının korunamadığını, 
hukukunun korunamadığını, toplumun her zaman en fazla ezilen, en fazla mağdur olan, en fazla 
mağduriyete uğratılan bir birim, maalesef, bir işkolu olduğunu düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir taraftan esnaf ve sanatkârlarımız ülke sathına yayılmış olacak, ülke sat
hında pazarlanan malları satacak, bazen mal üretip mal satacak, ekonomimize çok ciddî katkılar 
sağlayacak, istihdam sağlayacak, ekonomimize yararlar sağlayacak ve işsizliği bir nebze olsun ön
lemeye çalışan işkolları olacak; ama, bir taraftan da maalesef, hem sosyal açıdan hem de ekonomik 
açıdan en fazla darbeyi yiyen -çiftçi sektöründe olduğu gibi, diğer sektörlerde olduğu gibi, her sek
törde olduğu gibi- en fazla ekonomik ve sosyal yaralar alan bir işkolu, bir sektör konumunda olacak. 
Bu, sadece bu döneme ait değil. Eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Bu, sadece bu döneme has 
bir şey değil. Bu, birçok dönemde vuku bulmuş bir gerçek; ama, bugün artık, katlanılmaz bir çile 
haline gelen ekonomik ve sosyal haksızlıklar maalesef, esnaf ve sanatkârlarımızı çileli bir konuma, 
kederli, üzüntülü bir konuma getirmiştir; evlerini geçindiremeyecek seviyeye gelmişlerdir; işlerini 
yürütemeyecek seviyeye gelmişlerdir; para kazanamayacak, ceplerinden bizzat para harcayarak öz-
sermayelerini eriten bir konuma gelmişlerdir; bunu, hepinizin bilgilerine öncelikle arz etmek is
tiyorum. 
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Esnaf ve sanatkârlar ve beraberinde KOBİ'ler, Türkiye'de, üretimin yüzde 37'sini oluşturmak
tadır; aynı zamanda, istihdamın da -az önce de ifade ettiğim gibi- yüzde 45'ini oluşturmaktadır ve 
yine ülkemizde, sayı olarak tüm işletmeler içerisinde yüzde 95'i oluşturmaktadırlar. Böyle güçlü bir 
yapıya sahip -ama, potansiyel gücünden bahsediyoruz- potansiyel gücüne sahip, istihdam potan
siyeli gücüne sahip esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarına birazdan değinmeye çalışacağım. 

Ülkemizde, örgütlü, örgütsüz toplam 5 710 000 esnaf ve sanatkârımız mevcut, kayıtlarda Öyle 
görünüyor ve tam 227 işkoluna sahip. Esnaf ve sanatkârlarımız, değişik 227 işkoluna sahip. Kimisi 
terzi, kimisi lokantacı, kimisi berber, kimisi bakkal, kimisi ayakkabıcı, kimisi manifaturacı; ama, 
toplumla... Yani, hepimiz biliyoruz, her zaman onlarla karşı karşıyayız, her zaman onlarla beraberiz, 
toplumda onlarla iç içeyiz. Bunlar, böyle, uzaydan gelen, aydan gelen, tanımadığımız, bilmediğimiz 
insanlar değil. Bunlar bu toplumu oluşturan, Türkiye Halkını, Türk Milletini oluşturan ve 81 ilde, 
beldesinde, köyünde ülke sathına yayılmış ve toplumumuzun temel dinamiği konumunda olan bir 
yapıya sahipler. Hiç kimse bunlara yabancı değil, terzisiyle, berberiyle ve aynı zamanda çok önem
li bir şey, aynı zamanda peygamber mesleğini güdüyor bunlar. Bu esnaf ve sanatkârlar deyip geç
meyelim, bunlar çok kutsal görevler. Çoluk çocuklarının rızkını temin etmek adına, geçimini temin 
etmek adına, istihdam oluşturmak ve yaratmak adına önemli şeyler yapıyorlar. 

Değerli arkadaşlar; fakat, bir o kadar da sorunları var. Az önce Sayın Bakanımız da ifade etti; 
ama, şu ana kadar bir çözüm gerçekleştirilmiş değildir. Hipermarket ve grossmarket dediğimiz, bun
lara karşı değiliz, kimse bunlara karşı değil, laflarımız da yanlış anlaşılmasın. Bunlar da çalışacaklar, 
hipermarketler de çalışacaklar, grossmarketier de çalışacak, Türkiye'de çalışacak, bütün işkolları da 
çalışacak, çiftçi de çalışacak, yetmişiki milyon ülke insanı, vatan evladı da çalışacak; ama, birisi 
çalışırken, diğerinin hak ve hukukuna riayet ederek çalışmalı ve haksız rekabeti önleyerek çalışmalı. 

Hipermarketler, grossmarketier... Sayın Bakanım, Allah rızası için sizden rica ediyoruz, bu iş-
kollarımızı biz destekleyelim, bunlarla beraberiz; ama, bunlar, mahalle aralarından çıksın. Az önce 
de ifade ettiniz, hem trafik sorunlarını beraberinde getiriyor, birçok sorunu, haksız rekabeti 
beraberinde getiriyor; yani, peygamber mesleği güden bu esnafımız, bu vatandaşlarımız, bunların 
haksız rekabetine maruz kalmasınlar; bunları şehir dışına çıkaralım; hem şehri rahatlatmak adına 
hem mahalle aralarını rahatlatmak adına hayırlı bir iş olur diye düşünüyorum. 

Bakın, esnaf ve sanatkârımızın 227 işkolundan 80'i bu büyük marketler dolayısıyla, maalesef, zarar 
görüyor ve olumsuz bir şekilde etkileniyor. Bunların 80'i ne demek biliyor musunuz; 227 işkolunun tam 
yüzde 35'i demektir. Zaten birçok sorunla karşı karşıyalar; bu noktada da kendilerine, ben, sizden yar
dım talep ediyorum. Önemli bir konu bu; büyük bir hassasiyet göstereceğinize inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Bağ-Kur primleri gerçekten yüksek. Hepinizin babası var, anası var, amcası 
var, teyzesi var, akrabası var; benim babam da Bağ-Kur emeklisi, 350 000 000 lira maaş alıyor. 350 
000 000 lira, maalesef, açlık sınırının da altında bir rakam; yani, şimdi, bu adam nasıl geçinecek; 
hele bir de çoluk çocuğu varsa, ev kirası varsa, elektrik parası, su parası varsa, neyle geçinecek, 
nasıl geçinecek; bu mümkün mü?! Haa, bir de çalışıyor ise, maaşından yüzde 10 para kesiyoruz; 
yani, 350 000 000 lira para veriyoruz Bağ-Kur emeklisine, açlık sınırının altında, 350 000 000 lira 
para veriyoruz ve çalıştığı için, eğer çalışıyor ise... Zaten maaşı kendisine yetse çalışmaz ki... 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Kanun teklifi verdik, kabul etmediler. 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Kandoğan... 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Denizli Milletvekilimiz Ümmet Bey, bir kanun teklifi ver

di, dedi ki: "Bunlar zaten gariban insanlar; bunların maaşlarının yüzde 10'unu kesmeyelim," O da 
reddedildi. Tekrar söylüyorum; çalışan esnaf ve sanatkârlarımızdan, maalesef, maaşlarından yüzde 
10 dolaylarında ücret kesiliyor; bu da acı verici bir olay. 

Tabiî ki, esnaf ve sanatkârlarımız, yanında çoluğunu çocuğunu çalıştırıyor, başkalarını çalış
tıracak hali de yok zaten, ona da gücü yetmiyor, yetmez. Aynı zamanda, eğer, yanında bir işçi çalış-
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tıracak ise, işçiye ödediği... Bakın, bunlar gerçek olan şeyler, bunlar doğru olan şeyler; konuş
malarım kayıtlara geçiyor; hepiniz oradan alabilirsiniz, oturup tekrar bunları değerlendirebiliriz. 

Esnaf ve sanatkârın, yanında çalıştıracağı işçiye -stopajıyla, vergisiyle beraber- ödeyeceği top
lam SSK primi, yine işçinin alacağı maaştan daha fazla. Bunu da bilgilerinize arz ediyorum. 

Tabiî, Anayasamıza göre, vergi, herkesin gücü oranında katlanacağı bir yükümlülüktür. Vergi 
oranlarının indirilmesi, tabana yayılması hepimizin arzusu; ama, esnaf ve sanatkârlar, bugüne kadar 
vergi indiriminden istifade edememiştir, vergiler ülke sathına yayılamamıştır, haksız bir rekabet 
vardır, vergilerde yanlış bir politika vardır; vergiler, aynı şekilde, eskiden nasılsa, olduğu gibi 
devam etmektedir. Bu da, ayrıca bir sorundur. 

Değerli arkadaşlar, esnaf ve sanatkârlar, devlet kapısına gelip bizlere iş verin demiyorlar, dev
let kapısına gelip bize istihdam sağlayın demiyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, 1 dakikalık ek süre veriyorum; tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Esnaf ve sanatkârlar, sadece biz istihdam kapışıyız, Sayın 

Bakanım, bizlere destek verin diyorlar; SSK primlerini düşürün diyorlar; Bağ-Kur primlerini düşürün 
diyorlar; bize ucuz kredi verin, uzun vadeli kredi verin, biz bu toplumun temel taşıyız, bu toplumun 
dinamikleriyiz, istihdam kapışıyız, ekonomiyi oluşturan ve ekonomiye ciddî katkıları olan bir iş-
koluyuz, bir sektörüz; bu yardımları yaparsanız daha iyi çalışırız, daha müreffeh bir hayat süreriz 
diyorlar. Tabiî, Sayın Bakanımız da, orada, konuşuyor aynı zamanda, biz de kendisine hitap ediyoruz! 

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Seni dinlemiyor... 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Ve hiç kimseden iş güç istemiyorlar, sadece yardım ve 

ekonomik destek istiyorlar. Aynı zamanda da kimse bizlere gölge etmesin; gölge etmeyin, başka ih
san istemiyoruz diyorlar. Bu da, önemli bir şey. 

Tabiî ki, daha önce, İğdır Milletvekilimiz Prof. Dr. Sayın Dursun Akdemir Beyin, Sayın 
Bakanımızca cevaplandırılmak üzere sözlü soru önergesi vardı. O sözlü soru önergesini, geçen yıl 
cevaplandırmışlardır ve basına... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Ve Sayın Bakanımızın cevabı da gazetelere yansımıştı. "Esnaf iflas ediyor." "Birbuçuk yılda 

148 000 işyeri kapandı." Sayın Bakanımızın cevapları bunlar. "Esnaf kepenk indiriyor. AK Parti ik
tidar oldu, esnaf kepenk indirdi, 140 000 esnaf kepenk kapattı" gibi, maalesef, basına da böyle, duy
mak istemediğimiz olumsuz şeyler yansıdı; ama, ben, Bakanımızdan, hükümetimizden, Baş
bakanımızdan, Bakanlar Kurulumuzdan, çiftçinin de, esnafın da kalkındırılması cihetinde önemli 
gayretler bekliyorum, önemli gayretler istiyorum milletim adına, ülkem adına ve hepinizi bu duy
gularla selamlıyor, hepinize saygılarımı ve muhabbetlerimi tekrar ifade ediyor, teşekkür ediyorum. 
(DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Üç yıl oldu; ama, hâlâ bir şey yok. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.07 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.35 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81 inci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

851 sıra sayılı tasarı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3.- Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabîi 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların mes

lekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel men
faatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının bir
birleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve ah
lâkını korumak ve bu maksatla kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki esnaf ve 
sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluşu olan birlik, federasyon ve Konfederasyonun çalışma 
usûl ve esaslarını düzenlemektir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına söz isteyen Manisa 
Milletvekili Sayın Nuri Çilingir; buyurun. 

Süreniz 15 dakika. 
CHP GRUBU ADINA NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 851 

sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bizim toplumumuzda esnaf ve sanatkârlık çok eskilere dayanmaktadır. 
Yani, bizde Ahilik kültürü vardır. Ahilik felsefesinin temelleri 12 nci Yüzyılda atılarak, daha sonra 
tüm Anadolu'ya yayılmıştır. İzleri bugüne kadar süregelmiş olan kültürel, sosyal ve ekonomik bir 
oluşumdur. Ahilik, aynı zamanda, sosyal hayat kadar ekonomik hayatı da yönlendiren ve günümüz 
koşullarında bile birçok ülkede gerçekleştirilememiş, adaletli, verimli ve son derece güzel bir sis
temdir. 

Ahiler, özellikle Osmanlılar döneminde standartlara uymayarak, düşük kaliteli mal ve hizmet 
üreten esnafa çeşitli cezalar vermişlerdir. Bu dönemde, günümüzde bile tam olarak uygulanamayan, 
kalite, standart, üretici-tüketici ilişkileri çok kesin kurallarla belirlenmiştir. 
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Ülkemizde esnaf ve sanatkârlarımızın örgütlenmeleri, ilkönce, 1924 yılında yürürlüğe giren 
Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunuyla düzenlenmiştir. Esnaf ve sanatkârlarımızla ilgili olarak daha 
sonraki yıllarda çeşitli kanunlar çıkarılmıştır. 1964 yılında yürürlüğe konulan 507 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar Kanunuyla esnaf ve sanatkârlar teşkilatı bugünkü yapısına kavuşmuştur. 1991 yılında 
3741 sayılı Kanun ile 507 sayılı Kanunda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle, esnaf ve sanatkâr
lar, ülkemizde uygulanmakta olan ve kökeni aileye dayanan ikili meslek eğitimi sisteminin işyer
lerinde uygulanan pratik kısmıyla ilgili birtakım hak ve sorumluluklar üstlenmişlerdir. 

Esnaf ve sanatkârlarımız, bugün de ülkenin ortadireği, istikrar unsuru olma özelliğini muhafaza 
ederek faaliyetlerine devam etmektedir. Halen yürürlükte olan bu kanun, çok çeşitli değişikliklere 
uğramasına rağmen, günümüzde ihtiyaca cevap verememektedir. Bugün, ülkemizde, kayıtlı esnaf ve 
sanatkârların toplamı 5 710 907'dir. Bunların yanlarında ve meslek kuruluşlarında çalışanlar ve 
aileleri dikkate alındığında nüfusumuzun yüzde 20'lik bir kısmını temsil etmektedirler. Esnaf ve 
sanatkârlarımız, çalışkanlıkları ve dürüstlükleriyle her zaman toplumumuzun temel taşları olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde esnaf ve sanatkârlar, istihdam ve üretime yaptıkları katkılar 
bakımından fevkalade önemlidir. Esnaf kesimimiz, devlete yük olmaz, vergisini verir, yanında üç 
beş kişiyi çalıştırarak istihdama katkı sağlar, sermayesinden çok, emeğiyle geçimini sağlar, ifade 
edildiği gibi, hakikaten devletin temel direğidir. Bu bakımdan, bunların problemleri üzerinde önem
le durmak gerekir. Maalesef, bu zamana kadar uygulanan sermayeden yana, AKP'li arkadaş
larımızın deyimiyle "rantiyeciden" yana, IMF teslimiyetçi politikalar neticesinde esnaf ve sanatkâr
larımız, nefes alamaz duruma gelmişlerdir. Ülkemizde yaşanan krizlerden esnaf ve sanatkârlarımız 
fazlasıyla etkilenmiş, birçokları dükkânlarını kapatmak zorunda kalmışlardır. Esnaflar, ekvergiyi, 
vergiyi, aklımıza gelen -veya gelmeyen pek çok vergiyi ve yine her gün değişen Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve Bağ-Kur primlerini ödemektedirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; toplumumuzun ve ekonomimizin önemli bir kesimini 
oluşturan esnaf ve sanatkârlarımızın ekonomideki yerinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Mevcut sorunlarının çözümlenmesi, kredi ve teşvik sistemlerinden en iyi şekilde yararlanmaları bu 
kesimin gelişip güçlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Uygulanan ekonomik program
lar göstermiştir ki, ekonomik ve malî politikalar, ilgili kurumların koordinasyonu sağlanarak ve sos
yal boyut kesinlikle gözönünde tutularak, üretim, yatırım, istihdam, vergi ve teşvikler bir bütün 
olarak ele alındığı takdirde başarıya ulaşabilmektedir. Son dönemlerde, çeşitli platformlarda, Türk 
vergi sisteminin yeniden yapılandırılarak, vergi gelirlerinin artırılmasının zorunlu olduğu gündeme 
gelmektedir. Böyle bir yeniden yapılanmada, geçmişte yapılan çalışmalar da dikkate alınarak, ilgili 
kesimlerle işbirliği sağlanmalıdır. Yapılan yasal düzenlemenin uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği 
ve getirileri bizzat bu uygulamanın muhatabı olacak olan kesimin temsilcileriyle her yönüyle tar
tışılmalıdır. 

Yeni vergi düzenlemeleri ve yükümlülükler getirilirken, esnaf ve sanatkârlar, sadece, kazan
cının belli bir kısmını vergi olarak ödeyen kesim şeklinde değerlendirilemez. Esnaf ve sanatkârların 
üretime, yatırıma, istihdama, genel anlamda gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesine ve top
lumsal barışın sağlanmasına yaptığı katkılar gözardı edilmemelidir. 

Toplumumuzda bu kadar önemli yere sahip esnaf ve sanatkârımız bizden neler beklemektedir, 
neler yapılabilir kısaca bunlara değinmek istiyorum. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın en fazla sorun yaşadıkları alanlardan birisi vergidir. Öncelikle, bu 
kesime yaşayabilecekleri, geliştirebilecekleri ve büyüyebilecekleri bir malî ortam yaratılmalıdır. 
Adil bir vergi politikası belirlenmelidir. Ekonomiyi canlandırmanın yolu, herkes tarafından bilindiği 
üzere, üretimi artırmaktır. Bunun için de, üretim üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Kayıtdışı sek
törle etkin olarak mücadele edilerek, vergi tabana yayılmalı, herkes kazancı oranında vergilendiril-
melidir. Vergi mevzuatımızda esnaf ve sanatkâr tanımı yoktur. Günümüz ekonomik koşulları dik
kate alınarak, Avrupa Birliği normları çerçevesinde esnaf ve sanatkâr tanımı vergi yasalarımızda yer 
almalıdır. 
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Yine, esnaf ve sanatkârlarımızın önemli bir sorunu -biraz önce arkadaşlarımız ifade etti; ama, 
ben, tekrar vurgulamak istiyorum- hiper ve grossmarket olarak isimlendirilen büyük mağazaların 
haksız rekabetleridir. Bu marketler, ülkemizde, 80 civarında esnaf ve sanatkâr dalını olumsuz et
kilemektedir. Meslek mensuplarımızın, kendi işyerlerini kapatarak işçi olarak çalışmaları sonucu, 
toplumsal dengelerle birlikte pek çok kültürel değerimiz de yok olmaktadır; çünkü, ısrarla sür
dürülen yeni yapılanma tarzı, ister istemez, girişimci ruhunu yok etmekte, orta sınıfın vazgeçilmez 
girişimci ruhunu ücretli durumuna düşürmektedir. 

Hipermarketler, mevcut finansal güçlerini üretici aleyhine kullanarak, onlardan, çeşitli tavizler 
ve indirimler istemektedirler. Reklam yapıp -bunlarla birlikte- rafın bedelini de üretici firmalardan 
almaktadırlar. Buna karşılık, ülke genelinde pazarın büyük çoğunluğunu elinde bulunduran bakkal
lar, üretici firmalar tarafından zincirleme yapılan yatırımların yarısına muhatap olsalar, büyük bir 
değişimi gerçekleştirebileceklerdir. Bakkallar, bir firmanın isim hakkı ve teknolojisiyle satış yapar
ken, merkezî bir reklam söz konusu olduğundan, bu firmaların hepsi, birer zincirin halkaları gibi 
olacaklardır. 

Türkiye'de bakkal esnafının en önemli özelliği, veresiye alışverişe imkân sağlamasıdır. Faizsiz, 
kardeşin kardeşe para vermediği ortamda, bakkal esnafı, bir anlamda, milyonlarca kişiye senetsiz, 
çeksiz, faizsiz kredi vermektedir. 

Bakkallarda, müşteriye yakınlık, memnuniyet ve hizmet avantajı vardır. Aslında, bu, bizim 
kültürümüzün de bir parçasıdır. Hipermarketlerse, demir arabalarıyla tüketim felsefesini aşılamak
tadır. Artık, dünyada, insan ilişkileri önem kazanmaya başlamıştır. Önüne bir metal araba koyup, 
robot gibi kasiyerin önünden geçme modası Amerika ve Avrupa'da güncelliğini yitirmiştir. Avrupa 
Birliği ülkelerinin çoğu, mekanik ve metalik hayata neden oldukları için hipermarketlere savaş aç
maktadır. Kişilerin, dolayısıyla dükkânların, daha huzurlu ve insancıl ortamlar yarattığı bir gerçek
tir. Yeni açılan süpermarketlerin, kendi halindeki küçük alışveriş merkezlerini silip süpürdüğü ve 
komşuluğu öldürdüğü söylenmektedir. Kaldı ki, bizim kültürümüzde bakkalın özel bir yeri bulun
maktadır, bunu mutlaka korumalıyız. Bu süreç böyle devam ederse, yakında ekmek almaya gidecek 
bakkal da bulamayacağız. Avrupa ülkelerinde titizlikle kent merkezinin dışında tutulan bu büyük 
alışveriş merkezleri, ülkemizin belli başlı metropollerinde, bugün, mahalle aralarına kadar girmiş
tir. Bu durum, esnaf ve sanatkârlarımızın muhatap olduğu haksız rekabetin yanı sıra çağdaş şehir
cilik anlayışına da aykırıdır. 

Esnaf ve sanatkârın yıllardır yararlandıkları Türkiye Halk Bankasının uygun faizli kredi uy
gulamaları bankanın yeniden yapılandırılması gerekçesiyle işlevselliğini yitirmiştir. Avrupa Bir
liğinin, esnaf ve küçük işletmeleri özendirme modeli ve uygulaması ülkemizde de yürürlüğe konul
malıdır. Türkiye Halk Bankasının misyonu, esnaf ve sanatkâr ile KOBİ'lerin ihtisas bankası olarak 
yeniden belirlenmelidir. 

SSK ve Bağ-Kura prim borçlarının ödenebilmesi için yeni bir düzenleme yapılmalıdır. 
Değerli arkadaşlar, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızın yararına olan bütün kanun

lara destek vermekteyiz. Bazı eksikleri olmasına rağmen, çıkarılacak olan bu yasayla esnaf ve 
sanatkârlarımız kendi kanunlarına kavuşmuş olacaklardır. Bu sayede esnaf ve sanatkârımızın gerek 
örgütlenmeleri gerekse diğer konulardaki çalışmaları belli bir düzen içine girmiş olacaktır. Bu 
yasadan sonra, yukarıda bahsettiğim konularda da hükümetin duyarlı olmasını bekliyoruz. Gerek 
esnaf ve sanatkârlarımızın gerekse halkımızın yararına olan düzenlemelerin bir an önce Yüce Mec
lise getirilerek görüşülmesi gerektiğini bir kez daha yinelemek istiyorum. 

Biraz önce Sayın Bakanın ifade etmiş olduğu büyük mağazalarla ilgili kanunun da bir an önce 
getirilmesini bekliyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çilingir. 
Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına söz isteyen Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Özlek. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Özlek, Sayın Çilingir'e söz verildikten sonra Grup adına söz 

talebinde bulunmuştur, bunun için Sayın Çilingir 15 dakika süre kullandı. 
Buyurun Sayın Özlek. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ÖZLEK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; görüşülmekte olan 851 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı hak
kında görüşlerimi belirtmek için huzurunuzdayım; hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir ömür esnaf ve sanatkâr temsilciliklerinde bulundum; yani, başkanlık
larını yürüttüm. Bunun içerisinde, yirmibeş küsur sene esnaf odası başkanlığı, on küsur sene de 
federasyon başkanlığı yaptım. Yeni düzenlenen bu yasa tasarısı hakkında çok hadiseler cereyan 
ediyor üç gündür. İşin esası şu: Ben, komisyonda olduğum için, yasa tasarısını baştan sona in
celedim; esas esnaf dediğimiz marangozu, terziyi, lokantacıyı, pastacıyı ilgilendiren tek bir madde 
yok. Ne var burada -78 madde, 14 de geçici madde, toplam 100 küsur madde- üst kademedekiler, 
yöneticiler hakkında, böyle yönetir şöyle yönetir, yönetim kurulu bu kadar mı olsun şu kadar mı ol
sun; fakat, demirci hakkında tek bir söz yok, fırıncı hakkında da tek bir madde yok; peki, bu, nasıl 
bir esnaf ve sanatkâr yasası?! (CHP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) Gönül böyle arzu etmiyor
du. Biz, böyle bir yasayı beklemiyorduk. Siz, bu yasayla, fırıncıya ne verebiliyorsunuz, demirciye 
ne verebiliyorsunuz?! 30 000 000 oydan bahsediliyor, 30 000 000 kişiden bahsediliyor. Siz bu in
sanlara ne veriyorsunuz Allahaşkına?! Yönetici bu kadar maaş alsın, yönetici şöyle gitsin, yönetici 
böyle seçilsin; Ahmet usta, Mehmet usta hakkında tek bir kelime yok, bir nokta, bir virgül de yok. 
Ne o; biz yasa çıkardık!.. Ben, altkomisyondaydım, üstkomisyondaydım; bununla ilgili hiçbir şey 
görmedim. Bulduğumuz bazı yanlışları düzeltmeye çalıştık, onda da kıyametler kopuyor. Şimdi, 
ben, burada, sizin huzurunuzda esnaf ve sanatkârlara -bugün bütün esnaf ve sanatkâr camiası 
televizyonları başında bizi izliyor- sesleniyorum ve diyorum ki, sizin hakkınızda tek virgül yok; 
ama, sizi yönetenler hakkında var! (CHP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, şu süpermarketlerin haline bakın, biraz evvelki konuşmacı kardeşim de 
ifade etti. Şimdi, bir sanatkâr, bir meslek sahibi bir işyeri açmak için ruhsat... Ruhsat için de 
deniliyor ki, siz, esnaf belgesini getirin. Bir market açılıyor, içinde kasap var, bakkal var, manav var, 
manifaturacı var; yani, her türden var. Peki, bunun hangisinin meslek belgesini istedin, nasıl ruhsat 
verdin buraya?! Adam içeride berberlik yapıyor, terzilik yapıyor, mobilya satıyor, lokantası var, 
kuruyemişçisi var... İşte, esnafın yüzde 40'ı, yüzde 50'si kapandı; sebep bu arkadaşlar. Siz, bunun 
hakkında... Sayın Bakanıma söylüyorum: Bir düzenleme yaptınız ki... Bir sokakta 4 tane lokanta 
olamaz, 5 tane manifaturacı olamaz. Niye kapanıyor bu işyerleri? Adamın babasından kalmış, şöy
le veya böyle, bir işte ekmek yiyor. Arkasından birisi geliyor; tam bitişiğinde, son derece güzel bir 
dekorla yeni bir işyeri açıyor ve öteki mahvoluyor, o da kapanıyor, gidiyor. Bir önlem yok, bir ted
bir yok; o onu kollamış, öbürü onu kollamış... Efendim, yok, maaş şöyle olsun böyle olsun... Yahu, 
Allah'tan korkun! Türkiye'de, bir Başbakan 6,5 milyar lira maaş alıyor, bir esnaf başkanı 28 milyar 
lira maaş alıyor; olur mu böyle bir şey yahu?! 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sen de aldın zamanında. 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) - Kuruşunu ispat edemezsin, Başkan. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Yıllardır sen de aldın. 
BAŞKAN - Sayın Bayram... 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) - Kuruşunu ispat edemezsin. Konuşursam senin hakkında... 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Bayram... 
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BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sen de esnaf başkanı değil miydin?! 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) - Bak, senin hakkında konuşmak istemiyorum. 
EYÜP AYAR (Kocaeli) - Sen ne aldın sen, onu da söyle? 
BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri... 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Benim saçımın bir teli kadar olsan keşke. 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben, milletvekilliği yeminini yaparken, 

kendi kendime de bir karar aldım; kesinlikle CHPyle en ufak bir sürtüşmem olmayacak; hele o mil
letvekili, kesinlikle... Ama, şimdi, sen oradan bana laf attın, dostum olmana rağmen haksız bir laf 
ettin. Eğer, vallahi, senin hakkında konuşursam, sen burada oturamazsın. 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Bildiğini söyle... 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) - Ama konuşmuyorum senin hakkında, yemin etmişim. 
BAŞKAN - Sayın Özlek... 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Söylemezsen günahım boynuna... 
BAŞKAN - Sayın Bayram, lütfen... 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) - CHP'ye yok; ama, senin hakkında konuşursam, çok kötü olursun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sen kimsin de benim hakkımda konuşuyorsun?! 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) - Otur yerine! 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Saygısızlık yapma! 
BAŞKAN - Sayın Bayram, lütfen... 
Sayın Özlek, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Bildiğini söyle, ispata çağırıyorum. 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) - Otur! Türkiye seni tanıyor. Otur! 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Ben de seni tanıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Özlek... 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) - Otur yerine Allahaşkına! 
BAŞKAN - Genel Kurula hitap eder misiniz Sayın Özlek. 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) - Sayın Başkanım, Genel Kurula şunu hitap etmek istiyorum: 

O, söz atılan kişi; yani, ben, Ankara'da, sekiz sene üst üste Ankara vergi şampiyonu olmuşum; 
acaba, Bayram Meral hayatında bir kuruş vergi vermiş mi?!. 

BAŞKAN -Sayın Özlek... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, sataşma olacak... 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Özlek, sataşmaya meydan vermeyelim. 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) -Benim CHP'yle en ufak bir şeyim yok. Ben, kendi kendime 

söz vermişim; hiçbir CHP'li milletvekiliyle en ufak bir çatışmam olmayacak. 
BAŞKAN - Sayın Özlek, madde üzerinde konuşur musunuz lütfen. 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) - Evet, Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlar, işin özüne gelelim; hakikaten kepenkler kapanıyor; ama niye kapanıyor; 

biraz evvel size arz ettiğim gibi, bir sokakta 4 tane işyeri var, 5 incisine izin veriliyor. Verilmemeli; 
oraya bir standart getirilmeli, işin sıkıntısı burada. Yasaya bakın, esnaflar hakkında bir şey yok, es
nafı yönetenler hakkında iyileştirmeler var; olay bu. Ben, oranın içinden geliyorum, kırk senemi 
verdim oraya, kırk sene esnaf yöneticiliği yaptım. 

- 3 7 2 -



T.B.M.M. B:81 7 . 4 . 2 0 0 5 0 : 3 

Efendim, şu, vergiden muaf olsun; bu, vergiden muaf olmasın; bu işyeri işçileri oy kullansın; 
ama, bu kullanmasın; garsonlar kullanmasın; ama, şoförler kullansın. Yahu, şoför de benim 
şoförüm. Ben, o camiadan gelen insanım; şunu doğru dürüst yapsın, hepsi kullansın. Yani, sanki, 
AK Parti esnafın karşısındaymış gibi görülüyor. 

Değerli arkadaşlar, hakikaten, Türkiye'de, ben bir tek sektörü söyleyeyim -lokantacılar sek
törünü- 150 000 civarındadır; 50 000 civarında pastane var ve bunun yüzde 90'ı AK Partiye oy ver
miş insanlar. Ben oradan gelen bir insanım. Biz, nasıl, esnafın karşısında yer alırmışız, alabilir 
miyiz; almamız için akıl fukarası olmamız lazım; akıl fukarası da olmadığımıza göre... Esnaf bizim 
esnafımız, CHP'nin de esnafı, AK Partinin de esnafı. Yani, esnafın karşısında gibi, bir milletvekilini 
veya bir partiyi göstermek son derece yanlış bir şey. 

Evet, arkadaşlar, yeni hazırlanan yasada birçok yanlışlıklar var; biz bunları düzelttik. Bunları 
düzeltirken de ne kimseyi hedef aldık; ne isim bazında ne görüş bazında... Bildiğimiz doğruları ger
çekleştirdik. Yani, biz, CHP'li arkadaşlarla da mutabık kaldık bir yerde. 

Ama, şimdi, Adana Milletvekili Tacidar kardeşim -özüne, sözüne, doğruluğuna, kendime nasıl 
güveniyorsam ona da güveniyorum, onun dürüstlüğüne de güveniyorum- çıkacak biraz sonra 
burada konuşacak. Ee, bu tabiî, siyaset yapıyor bu adam; siyasetçe de konuşacak biraz. Biz, bunu 
da kabul ediyoruz. Biz CHP'yle anlaşarak bunu yaptık. 

TACİDAR SEYHAN (Adana) - Hayır efendim, anlaşmadık. 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) - Canım, bir iki madde hariç, sevgili dostum bir iki madde 

hariç; onu da, şimdi, siz, gelip burada ifade edeceksiniz yahu. 
Bakın, şimdi, siz, hakikaten değerli bir kardeşimizsiniz, bu işi de bilen bir insansınız... 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sağ ol. 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) - Siz de buradan geliyorsunuz; ama, biz, bir iki madde hariç 

hepsinde mutabıktık yani; bunun aksini iddia etme. Altkomisyonda da beraberdik. Altkomisyonun 
ikinci başkanını CHP'den ben seçtim. Biz dedik ki, bu arkadaş olsun, hakkaniyet olsun; başkan biz
den, başkan yardımcısı da CHP'den olsun. Bizim CHP ile uzaktan yakından bir şeyimiz yok, bir sür
tüşmemiz de yok; ben beş aydır o komisyondayım, en ufak bir sürtüşmemiz olmamıştır. 

Konuşulan da esnaf yasası, hiçbir parti de esnafa karşı değil ve olamaz da zaten. Ben, kendim
den bahsediyorum; ben, oradan gelmeyim; ufak bir yanlış yaparsam geldiğim camiaya, yani, ben 
hıyanet mi yapmış olacağım; hayır; ama, yanlışları da düzeltmemiz lazım. AK Partinin de yaptığı 
budur, sizin de yaptığınız budur. Siz de bir yanlış yapmadınız ki; ama, çıkın burada konuşun. Tabiî, 
siyaset yapıyorsunuz, bazı çizgilerde yürüyeceksiniz, ona da bir itirazımız yok. 

Şimdi, Tacidar kardeşim, biz, ya iki ya üç maddede "üstkomisyon karar versin" dedik; hepsin
de, tümünde anlaşarak geldik buraya biz. Biz, sizden de çok memnunuz, en ufak bir şeyimiz de ol
madı orada; şimdi, burada değişik mecralara çekmenin âlemi yok. 

Esnafa, hakikaten, demirci Mehmet ustaya, terzi Ahmet ustaya bir şey verelim. Bu yasayla bir 
şey vermiyoruz arkadaşlar. Bu yasada böyle bir şey yok. Acaba, iki sene daha mı yapsınlar dört sene 
daha mı yapsınlar; oyu böyle mi kullansınlar şöyle mi kullansınlar; başka bir şey var mı bu yasada?! 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Bizim de itirazımız o zaten! 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) - Üstadım, gelin beraber olalım yani. Beraberiz Allah'a şükür, 

ayrısı gayrisi da yok, esnaf da hepimizin esnafı; ama, hakikaten, alınteri döken insanların hakkını 
arayalım burada; otuz senedir, kırk senedir oraya çöreklenmiş insanların değil, esnafın hakkını 
arayalım. Ben sözü uzatmayacağım. 

Değerli arkadaşlar, herkesin başımızın üzerinde yeri var. Meclis herkesin Meclisidir; ama, es
naf camiası çok kıymetli bir camiadır. Her zaman, her şart altında, devletinin, hükümetinin yanın-
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da olmuştur, vergisini zamanında ödemiştir, hortumlamaya girmemiştir, teröre girmemiştir, hiçbir 
yanlışa bulaşmamıştır; ama, hep de tokadı o yemiştir. 

MEHMET VEDAT YÜCESAN (Eskişehir) - Sen ne yaptın?.. 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) - Değerli dostum, ben, size saygı diyorum, sen ne diyorsun; 

gözünü sevdiğim, Allahaşkına yahu?! 
BAŞKAN - Sayın Özlek, lütfen... 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) - O zaman sol tarafa mı dönelim?! Ben böyle bir şey yapamam ya! 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özlek, teşekkür eder misiniz. 
Buyurun. 
MEHMET ÖZLEK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, yeni düzenleme, eksiğiyle fazlasıyla, yan

lışıyla doğrusuyla, esnaf camiamıza hayırlı uğurlu olsun. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özlek. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bayram. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Efendim, hakkımda çok ciddî iddialarda bulundu... 
BAŞKAN - Hangi konuda konuşacaksınız, Sayın Bayram? 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Milletvekilinin söylediklerine cevap vereceğim, 

başka bir şey yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Bayram, İçtüzüğün 69 uncu maddesine göre, çok kısa bir açıklama yapar 

mısınız. Aynı zamanda, yeni bir sataşmaya da mahal vermeyin lütfen. 
Buyurun. 

VII.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/.- Ankara Milletvekili Bayram Ali Meral'in, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Özlek'in, konuş

masında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Bir konuyu özellikle bilmenizi istiyorum. Ben, bir kuruluşun yıllarca genel başkanlığını yap

tım. Geçmişte kıyasıya mücadele ettiğim, karşımdaki bir konfederasyonun yetkililerine 12 Eylül 
döneminde laf söylendi, ona karşı çıktım. Şimdi, burada, sayın, değerli dostum, -doğrudur, otur-
muşuzdur, bir sofrada yemek yemişizdir- öyle bir konuya geldi ki... Otuz seneye yakın görev yap
tığını söylüyor. Otuz senelik görevi sırasında birlikte mesai harcadığı arkadaşları vardır; iyi yapmış
lardır, yanlış yapmışlardır, harcırah almışlarsa birlikte almışlardır, ücret almışlarsa birlikte almışlar
dır. Ben oradayken iyi, ben gittikten sonra batarsa batsın düşüncesini hiçbir zaman içime sindir
medim, sindiremiyorum. Eğer sindirirsem, yıllardır arkadaşlarıma karşı duyduğum duyguda, gös
terdiğim sevgide yanlış bir hareket yaptığımı kabul ederim. 

Değerli Arkadaşım, burada şimdi şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Ben, bundan dolayı, 
orada, zatıâlinize, Sayın Milletvekilim, tepki gösterdim. Şimdi, burada ne döndüğünü, kimin üzerin
de kara bulut estirilmeye çalışıldığını sen de biliyorsun ben de biliyorum. Sen mukaddes topraklara 
ayak bastın, elini vicdanına koyasın; kim için olduğunu biliyorsun. Ben de, oraya gitmedim; ama, 
ben de oraya ayak bastım; ikimiz de biliyoruz neyin ne olduğunu. Şimdi birbirimize burada şike 
yapmayalım Sayın Hacım. 
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Efendim, burada diyorsun ki "ben konuşursam..." 
AHMET IŞIK (Konya) - Gitmeden nasıl ayak bastın?! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Ben Mescidi Aksa'da Peygamber Efendimizin ayak bas

tığı ize yüzümü sürdüm. Sen oralara git de ondan sonra konuş! Sen git oralara da ondan sonra konuş! 
BAŞKAN - Sayın Bayram, tamamlar mısınız lütfen. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yıllardır, bir kuruluşun genel baş

kanıydım, o dönemin hükümetlerine karşı tavır koydum, temsil ettiğim toplumun hakkını savundum. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bayram, İçtüzüğün 69 uncu maddesine göre söz aldınız ve çok kısa bir 

konuşma yapacaksınız... Lütfen tamamlar mısınız. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Sayın Başkan, söylenen laf kısa değildi ki, nasıl kısa 

konuşayım! 
BAŞKAN -Sayın Bayram, 1 dakika süre veriyorum. 
Buyurun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Rica ederim Sayın Başkan... 
BAŞKAN - 1 dakika süre veriyorum. 
Buyurun Sayın Bayram. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Yani, yenilir içilir bir laf mıydı?! Çok rica ediyorum. 

Burada, bütün kamuoyu nezdinde, söylediği lafın derecesinin ne olduğunu bilen bir insansın, yar
gıçsın ayrıca. 

BAŞKAN - Sayın Bayram, burada İçtüzük hükümlerine göre karar veriyoruz. 
Buyurun. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - O zaman sen sözünü kesseydin! 
BAŞKAN - Lütfen, "sen" diye hitap edemezsiniz, Sayın Bayram! 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Efendim, özür dilerim, neyse, karıştırıyoruz bazen, 

kusura bakma. 
Değerli arkadaşlarım, o dönemin hükümetlerine karşı temsil ettiğim toplumun hakkını, hukukunu 

korudum, yeri geldi hükümetlerle taban tabana zıt oldum. Belki iktidarı bırakıp giden birçok iktidar, 
sorumluluğunun bir bölümünü bize yükledi. Eğer benim bir kusurum, kabahatim olmuş olsaydı, bir 
kötü niyetim olsaydı, görevimde bir suiistimalim olsaydı, devletin müfettişleri, işbaşındaki iktidarlar 
benim anamı ağlatırdı. Dimdik duruyorum Allah'a şükür burada! Alnım ak, yüzüm açık! 
Veremeyeceğim tek bir hesabım yoktur ve size de yakıştıramadım bu lafı! Hiç yakıştıramadım size! 

MEHMET ÖZLEK (Şanlıurfa)- Maksadım sözünüzü kesmek değil kesinlikle... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla)- Yakıştıramadım böyle bir lafı size! 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Özlek... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla)- Söylenecek laf vardır, söylenmeyecek laf vardır. Yakış

tıramadım size. 
BAŞKAN- Sayın Bayram, teşekkür ediyorum. 
MEHMET ÖZLEK (Şanlıurfa)- Sevgili Bayram, benim oradan 25 kuruş aldığımı ispat edebilir 

misin?.. 
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BAŞKAN- Sayın Özlek, lütfen... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla)- Nereye kaçacağız?.. Nereye kaçacağız?.. 
MEHMET ÖZLEK (Şanlıurfa)- Maaş aldığımı ispat edebilir misin?.. 
BAŞKAN- Sayın Özlek... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla)- Bakınız, ben başka bir şey söyleyeyim: Şunu aldın, bunu 

aldın demiyorum... 
BAŞKAN- Sayın Bayram!.. 
MEHMET ÖZLEK (Şanlıurfa)- Ama, öyle söyledin oradan... 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla)- Ben senin defterini mi tutuyordum?! 
MEHMET ÖZLEK (Şanlıurfa)- Bilmiyorsan, niye söylüyorsun?! 
BAŞKAN- Sayın Bayram, kürsüyü terk eder misiniz lütfen. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla)- Aldın almadın, ben ne bileceğim! Senin defterini ben mi 

tutuyordum, bordronu ben mi yapıyordum?! Arkadaşın alıyor, sen almıyorsun... 
BAŞKAN- Sayın Bayram!.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bu Meclisin, bu kamuoyunun nez-

dinde bu gibi laflar konuşulamaz. 
BAŞKAN-Sayın Meral!.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Siz iktidarsınız. Allahaşkına -benim görev yaptığım iki yer var- bütün vebali günahı boy

nunuza; gönderin müfettişleri, denetlesin; ondan sonra böyle konuşmayın! 
BAŞKAN-Sayın Meral!.. 
BAYRAM ALİ MERAL (Devamla)- Onurumla görev yaptığım otuz senenin hesabını verdim. 

Bundan dolayı da gururluyum. Türk Halkına saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Meral. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

3.- Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) (Devam) 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan. 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. Görüşülmekte olan kanun tasarısıyla ilgili düşüncelerimi ifade etmeden önce, 
Türkiye'de 5 000 000'un üzerindeki esnafın, yanlarında çalışanlarla beraber, aileleriyle beraber Tür
kiye'nin yaklaşık yüzde 30-35'ini ilgilendiren bir kanun tasarısını görüşüyoruz; ancak, Mecliste şu 
anda 50 civarında milletvekili bu kanun tasarısının görüşülmesini izliyor. 

NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Konuya geç! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Milletvekili, niye rahatsız oluyorsunuz?! Burada, 549 

milletvekili var. 30 000 000 insanı direkt olarak ilgilendiren bir kanun tasarısı görüşülürken, Meclisin 
salonunda, sıralarında 50 milletvekilinin mi olması lazım geliyor?! Bu, sizi rahatsız etmiyor mu?! 
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ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, madde üzerinde konuşsun! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Beni rahatsız ediyor; ben bundan şiddetli bir şekilde 

rahatsız oluyorum. Bu, neyi gösteriyor; Meclisin yorulduğunu, milletvekillerinin ilgisinin, 
alakasının olmadığını... 

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen, maddeyle ilgili konuşur musunuz... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Başkan, bunları söylemeyeceğiz de neleri söy

leyeceğiz?.. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, bir saniye... Sayın Kandoğan, burada, hiçbir sayın milletvekili 

arkadaşımız, İçtüzüğün verdiği hakkı kötüye kullanamaz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Efendim, biraz sonra oylama yapacağız, karar yetersayısı yok. 
BAŞKAN - Hayır; maddeyle ilgili söz aldınız, maddeyle ilgili konuşmak zorundasınız. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bir kanun görüşülüyor burada. Biz kalkıp karar yeter

sayısı mı isteyelim?! Yani, bu kadar önemli bir kanun görüşülürken, Meclisin sıralarının böyle mi 
olması lazım?! 

Biraz önce Sayın Bakan konuştu -kendi konuşması sırasında 30 kişi yoktu, 3 arkadaşımız da 
orada ayaktaydı- ve "esas dinlemesi gerekenler ayakta" diye, 3 milletvekiline hitap etti. 

Sayın Bakan, burada, 549 milletvekilinin de dinlemesi gerekiyor bu kanunu. Niçin, sadece, siz, 
ayırıp, 3 milletvekilinin dinlemesi lazım, ilgilenmesi lazımdır diye bir konuşma lüzumunu his
sediyorsunuz?! Bütün milletvekillerinin bu kanun tasarısı üzerine burada bulunmaları ve görüşlerini, 
düşüncelerini açıklamaları gerekiyor. Sonra da kalkıyoruz, biz esnafın yanındayız, esnafla 
beraberiz!.. Esnaf, bu ülkenin çimentosu, birlik ve beraberliğinin teminatı, cumhuriyetin teminatı; 
yıllardan beri ülkemizdeki birlik ve beraberliğin sağlanması hususunda üzerine düşeni bihakkın 
yerine getiren insanlar. 5 000 000 küsur esnafı ilgilendiriyor bu kanun. Sonra da kalkıyoruz, burada 
30 kişiyle kanun görüşüyoruz! Sadece bu kanunda değil, bütün kanunlarda böyle. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, kırk yıldan beri geçerli olan bir kanun; eskimişti, birhayli 
değişikliklere uğradığı için bütünlüğü de kalmamıştı ve böyle bir kanun Türkiye'nin ihtiyacıydı, 
getirilmesi gerekiyordu; ancak, biraz önce AK Parti Grubu adına konuşan bir milletvekilimiz de bu 
kanunla ilgili çok ciddî eleştirilerde bulundu; komisyonda görev almış olmasına rağmen, katıl
madığı, eksik bulduğu birhayli husus olduğunu ifade etti. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, benim elimde rakamlar var. 2003'ün birinci ayından 2003'ün 
sonuncu ayına kadar -Bakan Beyin ifadeleridir- 34 000 esnaf iflas etmiş Türkiye'de. Dikkatinizi 
çekmek istiyorum, bir yılda 34 000 esnaf iflas etmiş ve 140 000 esnaf bu üç yıllık süre içerisinde 
kepenk kapatmış; ama, sonra geliyoruz, burada, esnafın çok iyi durumda olduğunu, esnafın çok 
rahat olduğunu, AK Parti İktidarları döneminde ekonomik bakımdan rahatlatıldığını söylüyoruz. 
Benim elimde, Dünya Gazetesinin 13 ilde -dikkatinizi çekmek istiyorum, bu iller de Türkiye'nin en 
gelişmiş illeridir- yaptığı bir araştırma var. Araştırmanın neticesi elimde. Bakınız, Bursa'daki Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası Başkanı ne diyor: "Piyasada durgunluk var. Talepte ciddî azalma var. Esnaf ve 
sanatkârımız, tek kelimeyle, perişan durumda." Bursa'nın Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı bunu 
söylüyor. Trabzon: "Durgunluk yaşanıyor. Yüksek yerlerde havalar iyi; ama, tabanda fevkalade 
sıkıntı var. Sosyal patlamaya doğru gidiyoruz." Esnaf Birlikleri Başkanı bunu söylüyor. Adana: 
"Piyasada mevcut bir durgunluk var." Durgunluğun olmadığını, sıkıntının olmadığını, ciddî prob
lemlerin olmadığını söyleyen bir tek oda başkanı yok; ama, biz burada geliyoruz, esnafın çok iyi 
durumda olduğunu söylüyoruz. 

Sayın Bakan yüzde 19 faizle esnafa kredi verdiklerini söylüyor. Bu seneki enflasyon oranınız 
nedir, hesapladığınız; yüzde 8; çıkarın oradan, yüzde 11 reel faiz... Sayın Bakanın bir konuşmasını 
ben geçen sefer burada tutanaklardan okumuştum... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, tamamlayabilir misiniz. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Sayın Bakan diyor ki: "Bir ülkede reel faiz yüzde 10'un üzerinde ise o ülke tamamen iflas et

miş durumdadır." Bu, Sayın Bakanın, Mecliste yapmış olduğu konuşmanın tutanaklarından almış 
olduğum cümlesi. Şimdi buraya geldi Sayın Bakan, esnaflarla ilgili, yüzde 19 faizle esnafa kredi 
verdiklerini söylüyor. Yüzde 11 reel faiz, Sayın Bakan!.. Siz diyorsunuz ki, ülke tamamen iflas et
miştir. Ülke iflas ediyorsa, yüzde 11 reel faiz ödeyen esnaf iflas etmez mi?!. İflas etmez mi?!. 

FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Faizlerin nereden nereye geldiğini söylesene! 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Şahin... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Reel faiz yüzde 40'tan indi oraya; sen Türkiye'de yaşamıyor 

musun?! 
BAŞKAN - Sayın Kaçır... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben Sayın Bakanın tutanaklara geçmiş olan bir ifadesini 

okuyorum. 
FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Nereden nereye geldiğini söyle!.. 
BAŞKAN - Sayın Şahin... Sayın Şahin... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - İfadesi aynen böyle. 
Sayın Bakan, gelir... 
FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Nereden nereye geldiğini söyle... 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Şahin!.. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Şahin, bir görüşünüz varsa, gelin buraya... Gelin... 
Bakın, Denizli ne diyor; "batıyoruz" diyor. Denizli batıyorsa arkadaş... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Tekstilin, ihracatın merkezi olan Denizli batıyorsa, Tür

kiye'de çok ciddî sıkıntılar var demektir. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, teşekkür ediyorum... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben de teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Maddeler üzerinde görüşlerimizi daha sonra açıklamaya devam edeceğiz. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Madde üzerinde Hükümet adına söz isteyen, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun. 
Buyurun Sayın Bakan. 
FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Faizler yüzde 40'tan yüzde 19'a gelmiş; dilin varmıyor; bunu 

söyleyemiyorsun! 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Yahu, ciddîye almayın şunu! 
FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Bu kadar taraflı olabilir!.. 
BAŞKAN - Sayın Şahin!.. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Hanımefendiye söz verin de kürsüden konuşsun. 
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ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Fatma Hanım haklı; dün burada bağınyordun, bugün orada 
bağırıyorsun! Bağırmaktan başka bir şey yaptığın yok! 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Ben her zaman her yerde bağırırım!.. Her yerde 
bağırırım!.. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - İşin gücün bağırmak; bağırmaktan başka bir şey yaptığın yok! 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Orada da yanlışlıkları söyledim, burada da söylüyorum... 

Her yerde söylerim... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.15 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.25 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81 inci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

851 sıra sayılı tasarı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
3. - Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
1 inci madde üzerinde, Hükümet adına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun; buyurun. 

(AK Parti sıralarından alkışlar) 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli ar

kadaşlar; Öncelikle, böylesine önemli bir yasada, daha 1 inci maddede Meclisteki havanın geril
mesinin, bu Yüce Meclisin havasına yakışmadığını hepiniz takdir edersiniz. O bakımdan, şu anda 
bu yasadan Hükümet adına sorumlu bir bakanınız olarak, hassaten sükûnetle bu yasanın görüşül
mesini takdirlerinize arz ediyorum. 

Bu vesileyle, iktidar milletvekili Sayın Mehmet Özlek Beyin, belki ifade eksiği olarak -hoş
görünüze sığınıyorum onun adına, bir yanlışlık varsa ben özür diliyorum- "Esnaf ve Sanatkârlar 
Kanununda demirci yok, fırıncı yok, bu nasıl esnaf yasası" demesi de fevkalade yanlış. Çünkü, bu 
yasa hükümetin yasasıdır arkadaşlar. Bu yasa, Meclise niyabeten görev yapan komisyondan geçmiş 
bir yasadır; buna böyle bir sualle yaklaşmak fevkalade yanlıştır; onu da belirtmek isterim. Kaldı ki, 
bu Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu meslek kuruluşları kanunu olup, burada, meslekler sayılmaz; çün
kü bu -konuşmamda da belirttim- meslekleri belirleyen, esnaf, sanatkâr, tüccar, sanayici tarifini 
yapan koordinasyon kurulunun görevidir. Dolayısıyla, hangi meslek dalı esnaf odası kurmaya yeter
lidir; bu kurul bunu belirler, Resmî Gazetede Başbakanlık kanalıyla yayımlanır, ondan sonra 
kurulur. Nitekim, Ankara'da, Adana'da, Edirne'de, İstanbul'da başlatılan bir hareketle, 2002 yılından 
beri -ilgili maddede söyleyeceğim- böyle ihtilaflar olmuş; Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası 
varken, taksi sahiplerini oradan çekip alalım, dolayısıyla, bunu parçalayalım hareketleri olmuştur; 
bir tanesi de Ankara'da olmuştur ve buna karar veren komisyonun kararı Danıştay tarafından iptal 
edilmiştir. Danıştay 8. Dairesinin görüşü "mülk sahibi olmak demek esnaf olmak demek değildir... 
"Örnek olarak da ben söylüyorum; diyelim ki, bir kişinin 20 tane otomobili var, çalıştırıyor; o, tüc
cardır, ticaret yapan bir insandır. Dolayısıyla, ikinci karar olarak, 8. Dairenin yorumuna bağlı olarak 
Taksiciler Odası kurulmasına, yine, komisyon karar verdi, 2004 tarihinde. Şu anda, 5 yerde -il 
olarak- mahkeme devam etmektedir ve bizim Bakanlığın verdiği onay, yürütmeyi durdurma 
kararıyla durdurulmuştur. Yani, emek ile kısmî sermayenin ya da geçimini sadece o yoldan temin 
eden insanın esnaf olması, yasalarla, mahkeme kararlarıyla belirlenmiş durumda. Dolayısıyla, daha 
1 inci maddede, bu esnafın kapsamı, yasanın kapsamı anlatılırken, bu gerginliklere meydan veril
memesini diliyorum. Bunun bir teşvik yasası olmadığını, bunun büyük mağazalar yasası olmadığını 
bir kez daha takdirlerinize arz ediyorum ve sükûnetle bu yasayı tartışalım. Anlaşamadığımız nok
talar olabilir; Yüce Meclisin kararı en son karardır. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanına gidecek-
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tir. Hukukî bir düzen eksikliği varsa, onun iade hakkı vardır, Anayasa yolu vardır. Onun için, burada 
münakaşa ederek, gerginliğe sebebiyet verilmemesini tekrar takdirlerinize sunuyorum; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza... 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Soru... Soru var. 
BAŞKAN - Buyurun, Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Konunun komisyonda ve altkomisyonda görüşülmesi süreciyle ilgili, o bölümde görev alan ar

kadaşlarımız çeşitli bilgiler aktardılar. Şimdi, konunun Genel Kurula gelme aşamasında birtakım 
sıkıntıların olduğunu görüyoruz. 

Ben, Sayın Bakana, aracılığınızla şu soruyu yöneltmek istiyorum: Sayın Bakanım, bugün, Tür
kiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanının ve 81 il başkanının, esnaf ve sanatkârlar 
odası başkanının yaptıkları ortak açıklamadan haberiniz var mı? Eğer, bilginiz yoksa, size takdim 
edebilirim; fakat, içindeki bir bölümü söylüyorum ve soru olarak da bunu size yöneltiyorum. 

Katkı ve mutabakatımız alınmadan, bir oldubittiyle son şekli verilen meslek kuruluşumuzun 
teşkilat kanunu, bizimle doğrudan, böylesine hayatî bir kanunu izlememize fırsat verilmediği gerek
çesiyle, hükümetin tamamen kendi siyasî düşüncelerine yakın kişilerin teslim alma girişimi şeklin
de değerlendirdiği yönünde basın açıklamaları var. 

Sayın Bakanım, şimdi, esnaflarla ilgili çok çeşitli sorunlar var. Bunlar, eğer, bu kanunu çek
mez, bu kanunun bu şekilde çıkması konusunda ısrarınızı sürdürürseniz, Cumhuriyet Halk Partisi 
grup sözcüleri tarafından, bu tasarının 70 küsur maddesi ve geçici 11 maddesinde, bu Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde, bu sorunlar, her maddede dile getirilecektir ve bu konuyla ilgili görüşler, 
burada, esnafların... 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Soru mu soruyorsunuz?! 
HALUK KOÇ (Samsun) - Soru soruyorum Sayın Kapusuz. Eğer, gerekirse, Meclise de, çıkıp 

konuşabilirim de. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Anlamak istiyorum da onun için. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Soruyu anlarsınız... Kulaklarınızı açın, Türkçe konuşuyorum, anlar

sınız. 
BAŞKAN - Sayın Koç, Sayın Bakana soru sorar mısınız. 
Lütfen, Sayın Kapusuz... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Bakanım, bu kanunu çekmeyi düşünüyor musunuz; 

mutabakat arayacak mısınız esnaf kuruluşları arasında, yoksa bu konudaki siyasî inadınızı sür
dürerek bu kanunun bu şekilde çıkmasına çalışacak mısınız? 

Sayın Kapusuz, soru bu; siz de anlamışsınızdır herhalde. 
BAŞKAN - Sayın Koç, lütfen... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Sayın Seyhan, buyurun. 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Teşekkür ediyorum; Sayın Bakana soru yöneltmek istiyorum. 
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Sayın Bakan, Cumhuriyet Halk Partisiyle defalarca bu kanun üzerinde birlikte mutabakat yap
mak üzere ilişki kurmak istemiş ve bizlere ulaşmıştır; bu konudaki girişimleri için çok teşekkür 
ediyorum öncelikle. Biz, Sayın Bakanla bu kanunun komisyona gelmiş bölümü üzerinde belli bir 
mutabakat içerisindeydik; ancak, komisyonda, Sayın Bakana rağmen, bu maddelerde kanunun 
tamamına olmasa da büyük bir bölümüne tesir edecek değişiklik yapılmıştır. Vardığımız mutabakatı 
hâlâ kanunun taşıdığını düşünüyor mu; bu mutabakat konusunda Cumhuriyet Halk Partisiyle 
dayanışmayı sürdürmeyi düşünüyor mu? 

İkincisi, "TESK'le mutabakat içerisinde bu kanunu getirdik" diye bir açıklama yapmıştı komis
yonda; ben de, TESK'e bu kanunun 2 defa gittiğini ve görüşüldüğünü biliyorum. Ancak, kanunun 
bugünkü haliyle TESK'le bir mutabakat içerisinde olduğunu düşüyorlar mı, yoksa yapılan değişik
likle hem Cumhuriyet Halk Partisiyle hem de TESK'le olan mutabakat bozulmuş mudur? 

Üçüncüsü, elinde mahkeme kararı varken, bir maddede esnaf tanımında yapılan değişikliğin bu mah
keme kararına rağmen yapılmasını doğru buluyor mu; bu mahkeme kararını da öncelikli olarak değerlen
direrek, burada yapılacak düzeltme için Partimizin verdiği önergeye destek vermeyi düşünüyor mu? 

Bu konudaki düşüncelerini rica ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Seyhan. 
Başka soru?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli ar

kadaşlar; öncelikle, vaktinizi almamak için, biraz önceki konuşmamda, Sayın Ümmet Kandoğan'ın, 
bir yanılgı olarak belirttiği hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. "Yüzde 10 faizle, o ülke iflas et
miştir" şeklindeki yorumu, tamamen, eksik bir bilgidir. Benim, Bütçe Komisyonunda, bütçe kanunu 
görüşülürken, Partim adına, geçen dönem yaptığım konuşmada, borç oranı yüzde 98 olan bir ülke, 
Avrupa Birliği standartlarına, OECD, Dünya Bankası, IMF görüşlerine göre, bir ülkenin kamu borç
larının toplamı, gayri safî millî hâsılanın yüzde 60'ının üzerinde olursa müflis gözüyle bakarlar 
dediğim doğrudur. Borçların çevrilebilmesi, ülkenin bu borç yükü altından kalkması ve bütçedeki 
faizlerin, yüksek faiz yüksek enflasyon baskısının düzelmesi için, reel faizlerin yüzde lO'lar 
seviyesine inmesi gerektiğini söylemiştim -zabıtlardan okuyabilir- aynı fikrimde ısrar ediyorum. 
Nitekim, bu program, o şekilde uygulanmaktadır. Teşekkür ederim. 

Sayın Haluk Koç, basın bülteninden bahsetti; teşekkür ederim, önümde. Bunu dikkatle okur
sak, son şekli verilen, meslekî kuruluşlarımızın teşkilat kanununa karşı da "görüşümüz alınmamış
tır" diyor. Biz, Hükümet tarafından Büyük Millet Meclisine sevk edilen şekliyle, hem konfederas
yonun hem konfederasyona bağlı birimlerin hem bakanlıkların hem de 50'ye yakın sivil toplum 
kuruluşunun ve kurum ve kuruluşun görüşünü alarak sevk ettik, mutabıktık. Bu arada, diğer siyasî 
partilerin görüşleriyle mutabakat sağlamadan, Anamuhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisiyle de 
mutabakat sağlamıştık. Komisyona geldikten sonra, Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin teklifiyle alt-
komisyona alınmış; büyük bir yasa -daha rahat gözden geçirelim diye- Sayın Tacidar Seyhan'ın tek
lifiyle, görüş uygun karşılanmıştır. Ben, Bakan olarak, Bakanlık adına "altkomisyona gerek yok, 
vakit kaybı olur" dediğim halde, komisyona saygılıyız, demin de söylediğim gibi, komisyon, Mec
lise niyabeten görev yapan bir kurumdur. Dolayısıyla, altkomisyonda ve üstkomisyonda değişiklik 
yapılmıştır. Bu değişikliklerin bazıları düzeltme, daha anlaşılır şekle geldiği için şükran borçluyum, 
teşekkür ediyorum; fakat, 3 ana temel maddede, hükümetin mutabık kaldığı tasarı ile şu anda -
mutabakat sağlanmayan 3 temel konuda- Meclise indiğinde, mutabakat sağlanmamış durumdadır, 
bir. Onu Tacidar Bey de sordu. 

Esnaf tarifinde, eskiden beri geçimini şoförlükten temin edenler esnaf odası kurabildiği ve üye 
olabildiği halde, bu tarifte şoför çıkarılmıştır; ancak, şu kayıt vardır: Vergiye tabi olmak şartı aran
mıştır; götürü vergi veyahut da basit usulle vergiye tabi ise, oda kurabilir diye. Birincisi bu. 
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İkincisi, genel kurullar yapıldığı anda başkan ve yönetim kurulu üyeleri genel kurulda tabiî 
delegedir konusu kaldırılmıştır, yeniden delege seçilsin diye. Oysaki, delege seçimi yoktur. O 
zaman yönetim kurulunda; yani bir federasyon başkanı veyahut konfederasyon başkanının, mensup 
olduğu odada, en azından yönetime seçilmesi lazım, kendi genel kurulunda delege olabilmesi için. 
Dolayısıyla, ikinci husus budur. 

Üçüncü husus da, konfederasyon da pek durmamaktadır. 
K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Genel Başkan Üsküdar'dan delege olacak yani! 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Efendim "iki yerden maaş alsın" 

sözü "iştiraklerinden" olarak çıkmıştır. Oysaki, bu kere odalara maaş almak için çeşitli iştirakler kur
ma yolu açılacağı için "en az iki yerden" diye değiştirelim dedik. Onda fazla bir ihtilafımız da yok. 

Dolayısıyla, bu konuları açıklamış bulunuyorum. 
Sayın Tacidar Seyhan madde madde sordu. Mutabakat Cumhuriyet Halk Partisiyle sağlanmış

tı, komisyonda değişti; ama, komisyonun kararına da saygılı olma durumundayız; çünkü, komisyon 
değiştirmiş ve komisyon değiştirdikten sonra, tabiî ki konfederasyon ile komisyon muhatap olup bir 
mutabakat sağlamadığını ben biliyorum. Ben, Bakan olarak, konfederasyonla saatlerce bu konuyu 
tartıştık, bu 3 maddede eğer anlaşma olursa, diğerlerinde herhangi bir itirazları olmadığını söy
lemişlerdir; ama, tekrar söylüyorum, komisyonun kararına herkes saygılı olmak durumundadır. O 
bakımdan, ben de, Hükümet adına, Hükümetten gelen tasarıya rağmen, komisyondaki değişikliği 
tabiî ki burada tartışma durumundayız. 

Mahkeme kararma gelince: Mahkeme kararını... Arkadaşlarımız "bu mahkemenin son durumu 
nedir" diye sordu. Şoförler ve otomobilciler odasından ayrılmak isteyen bazı taksi sahipleri oda kur
mak istediler ve bu odayı birinci seferinde Danıştay bozdu, tekrar mahkemeye gidildi. Bu kere, biz 
kuruldan, taksiciler olarak çıkardık -biraz önce de söyledim- fakat, şimdi taksiciler odasına da 
itirazlar oldu, 5 şehirde mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dolayısıyla mahkemenin 
durumu da budur. Arkadaşların elinde de belge vardır. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

III.- YOKLAMA 
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı.) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır; ancak, 

maddenin oylamasından önce bir yoklama talebi vardır. Şimdi, bu talebi yerine getireceğim. 
Önce talepte bulunanları tespit ediyoruz. 
Sayın Anadol, Sayın Özkan, Sayın Çakır, Sayın Koç, Sayın Yıldırım, Sayın Meral, Sayın 

Deveciler, Sayın Seyhan, Sayın Durgun, Sayın Gazalcı, Sayın Parlakyiğit, Sayın Karademir, Sayın 
Özcan, Sayın Ekmekcioğlu, Sayın Ersin, Sayın Hacaloğlu, Sayın Değerli, Sayın Tütüncü, Sayın 
Kaya, Sayın Coşkuner, Sayın Küçükaşık. 

Yoklama için 3 dakika süre veriyorum. Adlarını okuduğum sayın üyelerin, yoklama için elek
tronik cihaza girmemelerini rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.47 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 19.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81 inci Birleşiminin Beşin
ci Oturumunu açıyorum. 

851 sıra sayılı tasarının görüşmelerine devam edeceğiz. 
1 inci maddenin oylanmasından önce istenen yoklama sonucunda toplantı yetersayısı 

bulunamamıştı. 
Şimdi, yoklama işlemini tekrarlayacağım. 

III.- Y O K L A M A 
BAŞKAN - Yoklama için 3 dakika süre veriyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ikinci kez yapılan yoklama işlemi sonucunda da toplantı 

yetersayısı bulunamadığından, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek 
için, 12 Nisan 2005 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.05 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI'nın, vatandaşlık için müracaat eden göçmenlere iliş

kin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/4561) (x) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın İçişleri Bakam Sayın Abdülkadir AKSU 
tararından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

~""~-JBulent BARATALI 
İzmir Milletvekili 

1- 1990'den sonra Ülkemize göçle gelen ve vatandaşlık için müraacat eden 
kaç kişi bulunmaktadır ? Bunların kaçı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına 
kabul edilmiştir ? 

2- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilen insanların geldikleri 
ülkelere göre sayısal dağılımları nasıldır ? Bu vatandaşlarımız hangi illerde 
ikamet etmektedirler ? Halen vatandaşlık için bekleyen kaç göçmen 
bulunmaktadır? 

3- 2001 yılında Bulgaristan'dan gelen ve sayılan 6000 civarında olan 
soydaşlarımızın 5000'e yakım 3'er aylık ikamet tezkereleri, bürokratik işlemler 
ve cezalar nedeniyle geriye dönüş yapmış, izmir'de kalan 1000 kadar 
soydaşımıza ise lS'er günlük geçici ikametlerle izin verilmiştir. Bu insanların 
mağduriyetini gidermeye yönelik vatandaşlık yolu açılması yönünde bir çalışma 
düşünülemez mi ? 

4- İzmir'de yaşayan ve sayılan 1.5 milyon civarında olan Balkan 
göçmeni vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun Bulgaristan kökenli olması 
gerçeğiyle bu ilimizde Bulgaristan Konsolosluğu açılması yönünde Dışişleri 
Bakanlığı ve hükümetler nezdinde bir girişimde bulunmayı düşünüyor 
musunuz? 

(*) TBMM'nin 10.2.2005 tarihli 57 nci Birleşim Tutanak Dergisinde yer alan 7/4561 'e ek cevap 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.NÜV.006.0004-(o6-'l>-S(-ltf G.(»/..ty2005 
Konu : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 05/01/2005 günlü ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
8739 sayılı yazı. 

b) 08/02/2005 günlü ve B050NÜV0060004.106/17522 sayılı yazı. 
c) Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇlNBAYIR'a ait 14/03/2005 günlü ve 2005/22 

sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALFnın vermiş olduğu soru önergesine 
verilen cevabi yazıda yer alan"Bulgar vatandaşı ve Bulgar göçmeni" ifadelerinin her hangi 
bir kasıt ve art niyet taşımadan sehven yazıldığı, konu ile ilgili olarak yapılan araştırmada 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında söz konusu ifadelerin yer almadığı 
tespit edilmiştir 

Ayrıca konunun önemi ve hassasiyeti göz önüne alınarak yapılacak yazışmalarda daha 
dikkatli olunması ve yanlış anlamalara meydan verecek sözcüklerden kaçınılması konusunda 
da ilgililer uyarılmıştır. 

Arz ederim. 

lülkadir AKSU 
Bakan 

2.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, bal üretimi ve ihracatı ile sahte bal iddialarına, 
-.Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, bebe bisküvilerindeki bir kimyasal maddenin 

oranına yönelik alınacak tedbirlere, 
- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEGER'in, Diyarbakır'a bağlı bazı ilçelerde doğrudan gelir 

desteği ödemelerine, 
Diyarbakır'da doğrudan gelir desteği ödemelerinin durdurulmasına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5256, 5257, 5258, 

5259) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını bilgilerinize arz ederim. 8.3.2005 

Saygılarımla. 

Op. Dr. Turhan Çömez 
BahkestrMletveldIL 

><N\K 
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* Türkiye'de yı l* bal üretimi kaç bin tondur? 
* 2002 yılmda bal ftacabmız ne kadar olmuştur? İhraç edilen ballardan geri 

iade edilen var rmdr? 
* 2003 yılmda bal tvacarjmız ne kadar olmuştur? İhraç e d e n bahardan sahte 

oklukten gerekçesiyle iade edfen olmuş mudur? 
* Alman Balalar Birliği 2005 yılmda Türkiye'den bal Ittıal edilmeyeceğine dair bir 

ihtar verrrıls rnlrjr? 
* ihraç edilen baNara ihracat tesyNd ödenmekte midir? ödeniyorsa mlktan nedir? 
* thraç edildikten sonra eğer İade edildiyse bu İhracat teşviklerinin devlete geri 

ödemeleri yapri makta mıdır? 
* Türkiye'de mısır şurubu, bal enzimi ve bal esansından ekle edilen ve 

atölyelerde üretilen taklit bal satışı gerçekleştiği bilgisi doğru mudur? 
Bakanlığınıza bu konuda ihbar yapılmış mıdır? Yapıldıysa konu hakkında 
yaptığmız istemler nelerdir? 

* Piyasada taklit bat satıldığı bilgileri doğru mudur? Söz konusu taklit balın 28 
kglık tenekesinin 35 milyon liraya sat*kğt, gerçek bahn ise 28 kglık 
tenekesinin 60 mlyon liraya satıldığı Ugisl doğru mudur? 

* Bu bilgi eğer doğruysa bal üreticilerimizin karşriaşoğı bu naksız rekabet ortamı 
için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

* Bugüne kadar marketlerde şahlan ballardan numune alarak tetkik yaptırdınız 
mı? Sonuçlan nelerdir? 

* Türkiye yrida gerçek anlamda 70 bin ton bal üreten önemli bir ülkedir. 
Dünyadaki bitki çeşitlerinin 4 bini sadece Türkiye'de bulunmaktadr. Bitki 
çeşniliği ve arazi zenginliği aasndan bu kadar verimli coğrafyaya sahip 
ülkemizde bal üreticilerine dair bundan sonraki polirJkalannız neler olacaktır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasının sağlanmasını saygılarımla arz ederim. 

«g->>. I t ıu 
Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

Bilindiği gibi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) Marmara 
Araştırmalar Merkezi Gıda Bilimi ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Türkiye'deki gıdalarda 
kanserojen madde akrilamid taraması yapılmış ve devam eden taramanın ön bulguları gazetelerde 
ve televizyonlarda haber olarak yer almıştır. Tübitak'a göre bebe bisküvilerindeki akrilamid 
oranı 400-600 mikrogram/kilogram olarak saptanmış ve bu oranın 160-610 mikrogram/kilogram 
olan dünya ortalamasının da genel olarak üstünde olduğu ifade edilmektedir 

1- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Kanada ve İsveç'te olduğu gibi gıdaların 
ambalajına içerdiği akrilamid oranının yazılması konusunda bir çalışma yapmakta mıdır? 

2- Bebe bisküvilerindeki akrilamid oranının resmen açıklanarak kamuoyunun 
bilgilendirilmesi ve tüketici sağlığının korunması yönünde ne gibi çalışmalar 
yapılmakladır ? 

V 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 08.03.2005 

0 
kil 

Diyarbakır İlinin Doğrudan Gelir Desteği ile ilgili ödemelere başlanmıştır. Ancak; 

A v.Mesut Di 
Diyarbakır Milletvekili 

1 - Diyarbakır İli Kulp, Lice ve Dicle ilçelerimize ait DGD ödenmemektedir? Ne zaman 
DGD ödenecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakam Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 08.03.2005 

1952 yılı Memleket Haritası esas alınarak 952' deki haritaya göre Orman olan bölgeler 
53 yit sonra Orman vasfına haiz değildir. 

Hele 15 yıllık bir terör ortamından sonra (1987- 2002 ) orman bulunmamaktadır. 
2001,2002 ve 20Û3 yıllarına ait tcmal - 2 ' 1er kıyaslanmış, yıllar itibariyle fazla 

ödemeler yapıldığı bahisiyle DGD durdurulmuştur. 

I - Türkiye' de başka bir İl' de böyle bir uygulama var mıdır? Yoksa Neden Diyarbakır 
da 135 çiftçinin mağduriyetine neden olacak uygulama yapılmaktadır? 

2- Bakanlığınız Tahkim Komisyonunun incelemesi bitti mi? Bu DGD ve Mazot 
ödemeleri ne zaman çiftçimize ödenecek? 

3- İ aceleme sonucu raporun bir suretinin tarafıma gönderir misiniz? 

388 
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' IX. 
TARIM Vh KÖYİSLERİ BAKANLIĞI 

Arattırma Planlama ve Koordinasyon 
Kumlu Başkanlığı 

7 NİSAN 2005 
Sayı : KDD.SÖ. 1.0VJİO.{ C 
Konu : Sözlü ve Yazıl» Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 21.03.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-9932 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alman Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'a ait 6/1490 esas 
nolu sözlü soru önergesi ile Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'e ait 7/5256, Denizli 
Milletvekili Ümmet KANDOGAN'a ait 7/5257, Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'e ait 
7/5258, 7/5259 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

EKLER: 
1 : Görüş 6/1490 
2 : Görüş 7/5256 
3 : Görüş 7/5257 
4 : Görüş 7/5258, 7/5259 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Turhan ÇÖMEZ 
Balıkesir Milletvekili 

Önerge No : 7/5256 

SORU 1) Türkiye'de yıllık bal üretimi kaç bin tondur? 
CEVAP 1) Türkiye'de yıllık bal üretimi ortalama 68 bin tondur. 

SORU 2) 2002 yılında bal ihracatımız ne kadar olmuştur? İhraç edilen ballardan geri 
iade edilen var mıdır? 
CEVAP 2) 2002 yılında 866 ton petek balı, 15,386 ton süzme bal ihraç edilmiş, bunlardan 
sırasıyla 8,3 ton petek bal ve 185 ton süzme bal ülkemize geri dönmüştür. Geri dönen ballar 
için bu oran petek balda %0,95, süzme bal için %1,20'e tekabül etmektedir. Bakanlığımız 
ilgili birimlerinin kontrolü altında geri dönen ballarda ticari glikoza rastlanmamıştır. 
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SORU 3)2003 yılında bal ihracatımız ne kadar olmuştur? İhraç edilen ballardan sahte 
oldukları gerekçesiyle iade edilen olmuş mudur? 
CEVAP 3) 2003 yılında 913 ton petek balı, 13,888 ton süzme bal ihraç edilmiş, bunlardan 
sırasıyla 23 ton petek bal ve 270 ton süzme bal ülkemize geri dönmüştür. Bu rakamlar geri 
dönen ballar için oran olarak petek balda %2,50, süzme bal için %1,94 tekabül etmektedir 
Bakanlığımız ilgili birimlerinin kontrolü altında geri dönen ballarda ticari glikoza 
rastlanmamıştır. 

SORU 4)Alman Balcılar Birliği 2005 yılında Türkiye'den bal ithal edilmeyeceğine dair bir ihtar 
vermiş midir? 
CEVAP 4) 2005 yılında Alman Balcılar Birliğinden Bakanlığımıza "Türkiye'den bal ithal 
edilmeyeceğine" dair herhangi bir uyarı yazısı gelmemiştir. Ancak 2003 yılında ihraç edilen 2 
parti ile 2005 yılında ise ihraç edilen 2 parti ile ilgili (RAS) bildirim alınmıştır. 

SORU 5)İhraç edilen ballara ihracat teşviki ödenmekte midir? ödeniyorsa miktarı nedir? 
CEVAP 5) İhraç edilen ballara 65 $/Ton ihracat teşviki ödenmektedir. 

SORU 6)lhraç edildikten sonra eğer iade edildiyse bu ihracat teşviklerinin devlete geri 
ödemeleri yapılmakta mıdır? 
CEVAP 6) İhraç edildikten sonra herhangi bir sebepten iade edilen ballar için ödenen ihracat 
teşvik pirimi 6183 sayılı Kanun gereğince Merkez Bankasınca geri tahsil edilmektedir. 

SORU 7)Türkiye'de mısır şurubu, bal enzimi ve bal esansından elde edilen ve 
atölyelerde üretilen taklit bal satışı gerçekleştiği bilgisi doğru mudur? Bakanlığınıza 
bu konuda ihbar yapılmış mıdır? Yapıldıysa konu hakkında yaptığınız işlemler nelerdir? 
CEVAP 7) Türkiye'de mısır şurubu, bal enzimi ve bal esansından bal üretiminin yapıldığına 
dair ihbar ve şikayetler zaman zaman Bakanlığımıza ulaşmaktadır. Bu durumda İl 
Müdürlükleri yazılı olarak bilgilendirilerek rutin denetimlere ilave olarak nokta denetimler 
yapılmaktadır. 

SORU 8)Piyasada taklit bal satıldığı bilgileri doğru mudur? Söz konusu taklit balın 28 
kg'lık tenekesinin 35 milyon liraya satıldığı, gerçek balın ise 28 kg'lık tenekesinin 
60 milyon liraya satıldığı bilgisi doğru mudur? 
CEVAP 8) Yapılan kontrol ve denetimler sonucu üretim ve satış yerlerinden alınan bal 
numunelerinin yaptırılan analizleri neticesinde bazen taklit ve tağşiş edilmiş ballara 

rastlanılmaktadır. Bakanlığımızdan çalışma izni ve üretim izni almamış işyerleri ile analiz 
sonucu olumsuz çıkan işyerlerine 5179 sayılı Kanun çerçevesinde yasal işlem yapılmaktadır. 

Piyasada gerçek çiçek balının tenekesi 120 milyon lira civarında, çam balının fiyatı ise 
60-80 milyon lira arasındadır. 

SORU 9)Bu bilgi eğer doğruysa bal üreticilerimizin karşılaştığı bu haksız rekabet ortamı için 
ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 
CEVAP 9) Halk sağlığının korunması ,gıda güvenliğinin sağlanması ve haksız rekabetin 
önlenmesi amacıyla 1999 yılında bal üretiminin yoğun olduğu 41 ilde ballarda kalıntı (MRL) 
miktarlarını tespitine yönelik Ulusal Rezidü İzleme Programı çalışması başlatılmış ve bu 
konudaki çalışmalarımız sonucunda Ülkemiz, Avrupa Birliği Ülkelerine bal ihracatında 
üçüncü dünya ülkeleri listesine girmiş bulunmaktadır. Çalışmalar halen devam etmektedir. 

Ayrıca, Avrupa Birliği 2001/110 EC sayılı Bal Yönetmeliği dikkate alınarak Avrupa 
Birliği uyum çerçevesinde Bal Tebliği hazırlanarak 22.12.2000 tarih ve 24208 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ kapsamında 2002 Yılında "Bal 
Eylem Planı Uygulama Talimatı" hazırlanmıştır. Bu talimat ile: 
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A-Bal, bal mumu ve temel petek üreticilerine yönelik olarak: 
a) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde arı hastalık ve 

zararlılan, bal, bal mumu ve temel petek ile ilgili konularda İl ve İlçe Müdürlüklerinde çalışan 
ilgili personelin eğitilmesi ve bu eğitilen personel tarafından üreticilerin ve işletmelerde 
çalışanların eğitiminin sağlanması, 

b) Bal mumu ve petek üretim tesislerinde çalışanların eğitiminin İl ve İlçe 
Müdürlükleri tarafından sağlanması, bal mumu ve temel petek üretim yerlerinin Kontrol Şube 
Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınması, 

c) An hastalık ve zararlıları konusundaki her türlü mücadele, eğitim, ilaç kullanımı ve 
kayıtların tutulmasının sağlanmasının İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ve İlçe 
Müdürlükleri tarafından yürütülmesi, İl Müdürlüklerince basımı yapılan defterlerin arıcılara 
dağıtılmasının sağlanması, 
B-Bal üretim işletmelerine yönelik tedbirler olarak: 

a) Bal üretimi yapan ve kayıt altına alınan üreticilere ruhsat numarası verilmesi.ve bal 
üreticisi ruhsatının düzenlenmesi, 

b) Ülkemiz anlarında görülen hastalıkların oluşumunu ve yayılmasını önleyecek 
tedbirlerin alınması, balda uygulanan rezidü izleme planı çerçevesinde alınan sonuçlar 
doğrultusunda gerekli kontrollerin etkin bir şekilde yapılması ve yurt dışından ülkemize kaçak 
yolla giren balların kontrol altına alınabilmesi için bal üreten, toplayan, ambalajlayan 
depolayan, ithal ve ihraç eden kişi ve kuruluşların kayıt altına alınması, 

c) Bal toplama merkezlerinde, üreticiye yönelik izlemelerin yapılabilmesi için balın 
orijinini gösteren bilgilerin kayıt altına alınması, 

d) Bal üretim, dolum ve/veya paketleme tesislerinin teknik ve hijyen yönden 
şartlarının İl Müdürlüğü ve/veya İlçe Müdürlüklerince izlenmesi, 

e) Bakanlığımızdan ruhsatlı an ilaçlannın adlan ve kullanım şekillerinin, İl 
Müdürlüklerince üreticilere duyurulması, 

f) Bal toplayıp paketleyenler ile yurt içinde satışa sunanlann, ithal ve ihraç edenlerin 
ruhsat numarası almamış ve etiketi bulunmayan ballan almamalan, 

g) Bal üretim işletmelerinin; ürettikleri ürünün kontrolü sırasında herhangi bir 
olumsuzlukla karşılaştığında, geriye dönük olarak bal üretim çiftliğini bulmaya ve ürüne 
yönelik (orijini bulma) izleme planlarına sahip olmalan, 

h) Bal işleme ve paketleme tesisleri için toplanan bu bilgilerin ayn bir dosya içerisinde 
muhafazası sağlanarak geriye dönük takipte bu bilgilerden yararlanılması, 

ı) Ürünlerden "Numune Alma Talimatına" göre numune alınarak analiz yaptırılması, 

j) AB ülkelerine ihracat yapan bal işletmelerinin HACCP (Kritik Kontrol Noktalannda 
Risk Analizi) planına uygun olarak üretim yapmalarının sağlanması, 

k) Bal ihracatında alıcı ülkenin talebi doğrultusunda istenilen analizler yapıldıktan 
sonra İl Müdürlüğünce "Uluslararası Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası" düzenlenmesi, 

1) Bal işleme ve paketleme tesisleri Bakanlığımızdan Gıda Sicili ve Üretim İzni 
almalan, 

m) Bal üretim izni aşamasında tesislerden naftalinden ari olduğuna dair belge 
istenmesi, 
C-Bal mumu ve temel petek üretim tesislerine yönelik olarak: 

a) Temel Petek üretim işletmelerinin, gıda üretim tesisleri kapsamında 
değerlendirilmesi, petek üretimi yapan üreticilerin tespit edilerek ve bu üreticilere kontrol 
numarası ile birlikte Temel Petek Üretici Ruhsatı düzenlenmesi, Petek üreticilerine kontrol 
numaralan verilmeden önce üreticiler İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından kayıt altına alınması, 
Gıda Sicili ve Üretimi İzni almamış olanlar hakkında yasal işlemler uygulanması, 

b) Temel petek yapımında kullanılan bal mumu 120 °C de 15 dakika süreyle sterilize 
edilerek, an hastalık ve zararlılardan korunmasının sağlanması, 
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c) Üreticilerin mevzuata aykın olan bal mumlarını petek yapımında kullanmamaları, 
kullandıkları bal mumu ve peteklerin temin ettikleri yerlerin faturasını bulundurmaları, ayrıca, 
ithal bal mumlarında laboratuvar analiz raporu istemeleri, 

d) Naftalinsiz petek ve balmumu ithalatına devam edilmesi, ithalatta naftalinden ari 
belgesi istenmesi, 

e) Konu ile ilgili eğitici broşürler hazırlanarak üreticilere dağıtımı sağlanması 
hedeflenmiş olup, söz konusu konularla ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. 

Ballarda taklit ve tağşiş'in önlenmesine yönelik olarak 2004 yılında bal numunelerinde 
C-13 izotop oran testi uygulanmasına başlanmıştır 2005 yılında bal üretim zincirinin ilk 
halkası olan bal mumu ve temel petek üreticileri ile İl Müdürlükleri ve İl Kontrol 
Labaoratuvarlanna yönelik eğitim toplantısı yapılmıştır.Bu kapsamda bal üreticilerine yönelik 
eğitim toplantılarına önümüzdeki günlerde devam edilecektir. Ayrıca, bal konusunda uzman 
kişilerin istihdamı sağlanmıştır. 

SORU 10) Bugüne kadar marketlerde satılan ballardan numune alarak tetkik yaptırdınız mı? 
Sonuçlan nelerdir? 
CEVAP 10) Bakanlığımızca yapılan kontrol ve denetimlerde sadece üretim yerlerinden 
değil, satış ve toplu tüketim yerlerinden de bal numuneleri alınmaktadır. 2005 Yılında yapılan 
yoğun kontrol ve denetimler sonucunda 332 adet bal numunesi Ankara îl Kontrol 
laboratuarına ulaşmış olup, analize alınan 263 numuneden 88 adet numunenin ilk analizleri 
olumsuz çıkmıştır. 175 adedinin ise analiz sonuçları olumlu netice vermiştir. Söz konusu 
işyerlerine itiraz haklan kullandırılarak şahit numuneleri referans laboratuvara gönderilmiştir. 

SORU U) Türkiye yılda gerçek anlamda 70 bin ton bal üreten önemli bir ülkedir. Dünyadaki 
bitki çeşitlerinin 4 bini sadece Türkiye'de bulunmaktadır. Bitki çeşitliliği ve arazi zenginliği 
açısından bu kadar verimli coğrafyaya sahip ülkemizde bal üreticilerine dair bundan sonraki 
politikalarınız neler olacaktır? 
CEVAP 11) Üreticiyi korumak için arıcılık ve bal üretiminde politikamız, ihracata yönelik 
olup ülkemizin zengin florasının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması yönündedir. 
Diğer yandan toplam üretimimizin yaklaşık % 20'si ihracata konu olmaktadır. 

Ülke genelinde mevcut yaklaşık 4 milyon koloninin verimlerinin artırılması ve 
kapasitelerinin geliştirilmesi, ancak bu yapılırken de desteklemelerin suistimale müsait 
olduğunun dikkate alınması gerekmektedir. Kovan başına yapılacak desteklemelerde 
Birliklerin devreye sokularak sorumluluk verilmesinde ve sezon başı kapasitenin dikkate 
alınmasında yarar görülmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Ümmet KANDOĞAN 

Denizli Milletvekili 
Esas No : 7/5257 

Bilindiği gibi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) Marmara 
Araştırmalar Merkezi Gıda Bilimi ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Türkiye'deki 
gıdalarda kanserojen madde akrilamid taraması yapılmış ve devam eden taramanın ön 
bulguları gazetelerde ve televizyonlarda haber olarak yer almıştır. TÜBİTAK'a göre bebe 
bisküvilerindeki akrilamid oranı 400-600 mikrogram/kilogram olarak saptanmış ve bu oranın 
160-610 mikrogram/kilogram olan dünya ortalamasının da genel olarak üstünde olduğu ifade 
edilmektedir. 

SORU 1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Kanada ve İsveç'te olduğu gibi gıdaların 
ambalajına içerdiği akrilamid oranının yazılması konusunda bir çalışma yapmakta mıdır? 
SORU 2) Bebe bisküvilerindeki akrilamid oranının resmen açıklanarak kamuoyunun 
bilgilendirilmesi ve tüketici sağlığının korunması yönünde ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

CEVAP 1-2) Bilindiği üzere 5179 sayılı kanun kapsamında Bakanlığımız tarafından 
yürütülen Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzinlerinde mevcut mevzuata göre 
değerlendirme yapılmaktadır. Yürürlükte bulunan mevzuatta akrilamidle ilgili bir hüküm 
bulunmamaktadır. 

Akrilamid ile ilgili olarak uluslararası ortak bir analiz metodu yerleştirilemediği için, Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda Tarım Örgütü (FAO)'nun yer aldığı Kodeks Alimentarius 
Komisyonunun JECFA (Joint Experts on Food Additives) katkı maddeleri ile ilgili araştırma 
komitesi gıda maddelerine ilişkin herhangi bir limit tespit edememiştir. 

Bu nedenle, ülkemizin de üyesi olduğu Kodeks Alimentarius Komisyonun bu çalışmaları 
dikkatle izlenmekte olup herhangi bir metot ve limit belirlendiğinde Bakanlığımızca 
uygulamaya konulacaktır. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Mesut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

Esas No : 7/5258 

Diyarbakır İlinin Doğrudan Gelir Desteği ile ilgili ödemelere başlanmıştır. Ancak; 

Soru 1- Diyarbakır İli Kulp, ve Dicle ilçelerimize ait DGD ödenmemektedir? Ne zaman DGD 
ödenecektir? 

Cevap 1-Diyarbakır İli Kulp, Lice ve Dicle ilçelerinde DGD 2004 yılı uygulamaları ile ilgili 
2004/22 sayılı Tebliğin ilgili hükümlerinde DGD Ödemelerinin il seviyesinde ödeme 
icmallerinin tamamlanmasından sonra başlayacağı belirtilmektedir. Hava ve arazi şartlarının 
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müsait olmaması, arazilerin çok parçalı, dağınık ve dağlık olması nedeniyle Lice, Dicle ve 
Kulp İlçelerinde İlçe Tespit Komisyonlarının çalışmalarım bitiremedikleri belirtilmekte olup, 
Diyarbakır İlinin 2004 yılı ödeme icmalinin bu 3 ilçe hariç olmak üzere ödeme kapsamına 
alınması 21.12.2004 tarih ve 2004/05 sayılı Diyarbakır İl Tahkim Komisyonu Kararma göre 
istenmiştir. 

Bakanlığımız, tespit çalışmaları tamamlanan Diyarbakır İlinin diğer ilçelerinin çiftçi 
mağduriyetlerinin önlenmesi açısından Lice, Kulp, ve Dicle ilçeleri hariç olmak üzere 
ödemelerin başlamasını uygun görmüştür. Kulp, Lice ve Dicle İlçelerinde hava ve arazi 
şartlarının düzelmesi ile yapılacak olan tespit çalışmaları ve kayıt işlemlerinin 
tamamlanmasını müteakip, hazırlanacak olan ödemeye esas icmallerin Bakanlığımıza intikal 
ettirilmesinden sonra Ödemelere başlanacaktır. 

YAZILI SORU ÖNERGESÎ 

Önerge Sahibi :Mcsut DEĞER 
Diyarbakır Milletvekili 

Önerge No :7/5259 

1952 yılı Memleket Haritası esas alınarak 952'deki haritaya göre Orman olan bölgeler 
53 yıl sonra Orman vasfına haiz değildir. 

Hele 15 yıllık bir terör ortamından sonra (1987-2002) orman bulunmamaktadır. 
2001-2002 ve 2003 yıllarına ait İcmal 2 'ler kıyaslanmış, yıllar itibariyle fazla 

ödemeler yapıldığı bahsiyle DGD durdurulmuştur. 
SORU 1) Türkiye'de başka bir İl'de böyle bir uygulama var mıdır? Yoksa neden 
Diyarbakır'da 135 çiftçinin mağduriyetine neden olacak uygulama yapılmaktadır? 
SORU 2) Bakanlığınız Tahkim Komisyonunun İncelemesi bitti mi? Bu DGD ve Mazot 
ödemeleri ne zaman çiftçimize ödenecek? 
SORU 3) İnceleme sonucu raporun bir suretini tarafıma gönderir misiniz? 
CEVAP 1-2-3) Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerince yapılan ön incelemeler 
sonucunda 7 ilçenin bazı kadastro geçmemiş köylerinde sadece 1952 yılı Memleket Haritasına 
göre değil aynı zamanda Orman Amenajman Harita verileri dikkate alınmış ve GPS cihazları 
ile de ölçümler yapılmıştır. Yapılan ölçümlerle 2001, 2002, 2003 yıllarına ait ödeme bilgileri 
kıyaslanmış, yıllar bazında yapılan fazla ödemelerin şahıs bazına indirgenerek varsa 2003 yılı 
Doğrudan GeliFDesteği alacağından mahsuba imkan vermek ve muhtemel kamu zararını 
durdurmak amacı ile Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin durdurulması gerektiği 
bildirilmiştir. Söz konusu köylerde incelemelerin Tespit Komisyonlarınca tamamlanmasını 
takiben ödemelerin yapılması öngörülmektedir. Buna benzer denetimler sonucunda geçmiş 
yıllarda Sivas İlinin Kangal İlçesi ve Ağrı tlinin bazı ilçelerinde de tespit çalışmalarının 
yeniden yapılması yönünde alınan kararlar mevcuttur. 

İnceleme Raporu ile ilgili incelemeler halen devanı etmektedir. 
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAHLACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME ve İ ^ C L İ S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI ve TEKLÎFLERI İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

•-- r. ' İ M / ,Vİ 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde 
Birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapıla
cak seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- Genel Kurulun 7.4.2005 Perşembe günü 14.00-20.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdür
mesinin Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 5.4.2005 tarihli 79 uncu birleşiminde kabul edilmiştir.) 

3.- 24.3.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ve 29.3.2005 tarihli 
Gelen Kâğıtlarda Yayımlanan Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü 
Haklarındaki (9/12) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Önergesinin Gündemin Özel Gündemde Yer 
Alacak İşler Kısmında yer almasının ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açıl
maması konusundaki görüşmelerin 19.4.2005 Salı günkü Birleşimde yapılmasının Genel Kurulun 
onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 6.4.2005 tarihli 80 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Çevre Komisyonu 
7.4.2005 Perşembe - Saat: 10.00 

* Dışişleri Komisyonu 
7.4.2005 Perşembe - Saat: 10.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
7.4.2005 Perşembe - Saat: 10.30 

* Adalet Komisyonu 
7.4.2005 Perşembe - Saat: 11.00 

*Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
7.4.2005 Perşembe - Saat: 13.00 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu 
7.4.2005 Perşembe - Saat: 13.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
81 İNCİ BİRLEŞİM 7 NİSAN 2005 PERŞEMBE SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

02 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 62 Milletvekilinin, Türkiye Jokey Kulübü 
tarafından düzenlenen at yarışı hasılatından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun pay 
almasını engelleyerek Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi uyarınca görevlerini kötüye kullan
dıkları iddiasıyla, Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü hakların
da Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/12) (Görüşme günü: 19.4.2005 Salı) 

03 - SEÇIM 

* 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

05 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS AMŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

aCtte 

07 - SÖZLÜ SORULAR 

- 3 -



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN D I Ğ E R İŞLER 

1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. X - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/846) (S. Sayısı: 646) (Dağıtma tarihi: 13.7.2004) 

3. X - Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) (Dağıtma tarihi: 
4.4.2005) 

4. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan 
Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/930) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 28.1.2005) 

5. X - TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim Kurumlarını (Kosova 
Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosova'daki BM Geçici Yönetimi (UNMIK) 
Arasında Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/929) (S. Sayısı: 741) (Dağıtma tarihi: 1.2.2005) 

6. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/886) (S. Sayısı: 786) 
(Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Deniz Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/892) (S. Sayısı: 788) 
(Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

8. X - Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve 
Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/893) (S. Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

9. X - 9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme 
(COTIF)'ye Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/910) (S. Sayısı: 790) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005) 

10. X - İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her 
Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/940) (S. Sayısı: 793) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

11. X - Avrupa Orman Enstitüsüne İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/838) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 17.2.2005) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/842) (S. Sayısı: 796) 
(Dağıtma tarihi: 18.2.2005) 

13. X - Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/863) (S. Sayısı: 797) (Dağıtma tarihi: 18.2.2005) 

14. X - Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 798) (Dağıtma tarihi: 21.2.2005) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma 

Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/859) (S. Sayısı: 806) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/867) (S. Sayısı: 807) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/868) (S. Sayısı: 808) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/869) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/870) (S. Sayısı: 810) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

20. X - A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı 
Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ile A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde 
Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu 
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/889) (S. Sayısı: 811) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

21. X - Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/904) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/908) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici 
Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş 
Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/938) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

24. X - Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile 
•İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Malî Yönetim Usulleri 
Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/953) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

25. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfı'nin; 6968 Sayılı Ziraî Mücadele ve 
Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı: 697) (Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

26. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

27. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/913) (S. Sayısı: 722) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) _ 

28. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
29. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Hnerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 12.7.2004) 

30. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : 2.7.2004) 

31. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S: Sayısı : 461) (Dağıtma tarihi : 1.6.2004) 

32. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma tarihi : 8.12.2003) 

33. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

34. - Konya Milletvekili Atilla Kart'm; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

35. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğmdan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

36. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) (*) 

37. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

38. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekillerİ Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ve 
Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Brgin ile Ordu Milletvekili 
Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

39. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalfnın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

40. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

41. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi» ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

42. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
43. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 

Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

44. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

45. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

46. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

47. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

48. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

49. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

50. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

51. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

52. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

53. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi:-12.11.2004) 

54. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

55. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

56. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

57. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

58. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

59. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

60. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

61. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

62. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

63. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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64. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

65. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

66. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

67. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

68. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

69. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

70. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

71. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

72. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

73. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

- 9 - 81 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

74. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

75. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

76. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

77. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

78. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuştunnanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

79. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

80. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

81. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

82. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

83. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

84. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

85. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

86. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

87. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

88. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

89. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

90. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

91. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512*ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

92. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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93. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

94. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

95. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

96. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

97. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

98. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

99. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

100. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

101. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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102. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

103. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

104. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıkla
rının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenme
sine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

105. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlık-lannın 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletveki-linin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

106. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

107. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

108. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

109. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

110. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

111.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

112. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 25.11.2004) 

113. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

114. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

115. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

116. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

117. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

118. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

119.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

120. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

121.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

122.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

123. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

124. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

125. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

126. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

127. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

128. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

129. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

130. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 
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131. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

132. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

133. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile İstanbul 
Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

134. - İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

135. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S.Sayısı: 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

136. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/338) (S.Sayısı: 552'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

137. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S.Sayısı: 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

138. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

139. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

140. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 

- 1 6 - 81 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

141. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem 
Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S.Sayısı: 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

142. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalm, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

143. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

144. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S.Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

145. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

146. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389) (S.Sayısı: 571'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

147. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

148. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

149. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

150. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

151. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

152. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S.Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

153. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/453) (S.Sayısı: 587'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

154. - Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

155. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S.Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

156. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

157. - Erzurum Miletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

158. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

159. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

160. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

161. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/379) (S. Sayısı: 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

162. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı: 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

163. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı: 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

164. - Ağrı Milletvekili Naci Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Arslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S. Sayısı : 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

165.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı : 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

166. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

167. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı: 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

168. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/464) (S. Sayısı: 594'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

169. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı: 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

170. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkahn ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı : 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

171.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

172.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

173. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

174. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

175. - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

176. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 
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177.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

178.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

179. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

180. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

181. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

182. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

183. X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu Muhtar Ödenek 
ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) (S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

184. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

185. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

186. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması ve "TBMM Etik 
Komisyonunun Kurulmasına" İlişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

187.- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/563) 
(S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 
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188.X - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/572) 
(S. Sayısı: 817) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

189. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/630) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

190.- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/798) 
(S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

191.X - Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 820) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

192. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/900) 
(S. Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

193. X - T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan 
Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/912) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

194. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında 
Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı 
Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/928) (S. Sayısı: 823) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

195. X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma 
Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan Demiryolu Araç 
ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili Karşılıklı Anlaşma 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S. Sayısı: 824) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

196. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/945) (S. Sayısı: 825) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

197. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 Sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

198. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi: 4.3.2005) 

199.- Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

200. - Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

201. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ile 5 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin 
Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Seldek, Yeşilözen ve 
Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Teklifi; Şanlıurfa Milletvekili M. Vedat Melik ile 23 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin 
Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç ve Karaotlak Köylerinin 
Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi ve Şanlıurfa 
Milletvekili Mahmut Kaplan ile 6 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin Karaotlak Köyü 
Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Karaotlak ve Yeşilözen Köylerinin Halfeti 
İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/395, 2/341, 2/396) (S. Sayısı: 837) (Dağıtma tarihi: 17.3.2005) 

202. Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/902) (S. Sayısı: 839) 
(Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

203.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

204. X - Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

205. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

206. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

207. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya 
Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/944) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

208. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

209. - Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK 
ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/981) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

210.- Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/975, 1/306) 
(S. Sayısı: 850) (Dağıtma tarihi: 31.3.2005) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı : 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 851) 

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı 
ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonu Raporu (1/969) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça Adalet; İçişleri; Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 10.2.2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-994/628 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 

13.1.2005 tarihinde kararlaştırılan "Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Esnaf ve sanatkârların örgütlenmesi ve sicillerinin tutulması ilk önce 1924 yılında yürürlüğe 

giren Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu ile düzenlenmiştir. Daha sonra 1943 yılında yürürlüğe giren 
4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu ile serbest rejim
le idari vesayetin bir arada yürütüldüğü sistem terkedilmiş ve yerine esnaf odaları sistemi getiril
miştir. 1949 yılında 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu ile dernekler sistemine 
geçilerek, esnaf ve sanatkârların tanımı yapılmış ve kapsamı belirtilmiştir. 

Daha sonra yürürlüğe giren 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu ile es
naf ve sanatkârların örgütlenmeleri, geçmiş dönemlerde ortaya çıkan aksama ve yanlış anlamalar da 
göz önünde tutularak yeni düzenlenmiştir. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını gerçek kimliğine kavuşturan 507 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar Kanunu kırk yıllık yürürlük sürecinde; çeşitli değişikliklere uğramış ve bugünkü haline 
getirilmiştir. 

Genel olarak bakıldığında, kanun hazırlama teknik ve sistematiğine uygun bir şekilde hazırlan
mayan ve bir tekrarlar manzumesinden ibaret olduğu gözlemlenen 507 sayılı Kanunda zaman için
de gerek kanun hükmünde kararnameler gerekse kanunlarla yapılan değişiklikler, esaslı bir yasal 
düzenlemeye duyulan ihtiyacı giderememiş, aksine farklı yorumlamalara ve çelişkilere neden ol
muştur. 
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Ayrıca, esnaf ve sanatkârların örgütlenmesi ve yanlarında çalıştırdıkları çırak, kalfa ve ustaların 
meslekî eğitimleri ile ahilik prensiplerine yönelik kanunların yarım asrı aşan tatbikatı ve esnaf ve 
sanatkâr kesiminin bizatihi başvuruları, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yöneticilerinden 
ve yanlarında çalıştırdıklarından gelen şikayet ve talepler ile bu kuruluşlarda Bakanlığımız denetim 
elemanlarının yaptıkları denetimler sonucu, yürürlükteki mevzuatın; esnaf ve sanatkârların meslekî 
ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, meslek disiplin ve ahlakını 
korumak ile birlikte sağlıklı bir şekilde örgütlenmelerini sağlamak amaçlarını gerçekleştiremediği 
görülmüş ve yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek üzere bütün bunları bünyesinde bulunduran, 
elektronik ortamda her türlü bilgiye ulaşılabilen şeffaf bir yönetim için yeni bir yasal düzenleme 
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Yapılan bu çalışma ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olarak dayanağını Anayasanın 
135 inci maddesinden alan esnaf ve sanatkârlar oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonunun hem daha 
etkili ve verimli çalışacak bir yönetim yapısına kavuşturulması oluşturması, hem de temel hukuk ilkeleri 
ve kuralları çerçevesinde demokratik bir katılım ortamı sağlanması amacıyla; sistematik, özlü, kısa, 
gereksiz tekrarlardan uzak ve anlaşılır bir biçimde yasal düzenleme yapılması hedeflenmiştir. 

Kanun Tasarısı ile öncelikle, mer'i Kanunda anlaşılabilir bir esnaf tanımının olmayışı 
düşünülerek ve uygulamada yaşanan problemler ile Türk Ticaret Kanununda yapılan esnaf ve tacir 
tanımları da göz önünde bulundurularak bir esnaf tanımı yapılmıştır, e-esnaf ve sanatkâr uygulaması 
ile üyelerin büyük oranda elektronik ortama girişleri sağlanmış olup, bu Kanunun yürürlüğe girmesi 
ile de bütün bilgiler bir yıl içinde tamamen sağlıklı bir yapıya kavuşacaktır. Yapılan çalışmada ön
celikle esnaf ve sanatkârların ve bunların meslek kuruluşları olan odalar, birlikler, federasyonlar ve 
konfederasyon üyeleri ile meslek kuruluşlarında çalışan personelin ve de esnaf ve sanatkârların yan
larında çalıştırdıkları çırak, kalfa ve ustaların elektronik ortamda sağlıklı bir şekilde takip edilmesi 
öngörülmektedir. Bu sayede esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalıştırdıkları hakkında şef
faf bir yönetim tarzı sağlanmış olacaktır. Alınan kararlar sağlam veri tabanına oturduğundan daha 
çabuk sonuç verecektir. Bu tanım doğrultusunda esnaf ve sanatkârlıkla fiilen uğraşmayanların esnaf 
ve sanatkârlar meslek kuruluşlarına üye olmaları da önlenmiş ve üyelik için vergi mükellefi olma 
ile esnaf ve sanatkârlar siciline kayıt olma şartları getirilmiştir. Ayrıca esnaf ve sanatkâr odaların
daki bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak ve daha güçlü bir teşkilatlanma yapısı oluşturmak için 200 
üye olan oda kuruluş yeter sayısı 500 üyeye çıkarılmıştır. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşların
dan birlik ve konfederasyon bünyesinde bulunan ve beklenilen faydayı gösteremeyen başkanlar 
kurulu istişare organı olarak değerlendirilmiş, ayrıca uygulama alanı bulamayan birlik ajanlığı kal
dırılarak, en az 500 esnaf ve sanatkârın bir araya gelememesi nedeniyle oda kurulması mümkün 
olamayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârların, il merkezlerinde faaliyette bulunan karma odalara, bu 
şekilde karma oda yoksa birlik bünyesinde kurulacak olan ve birlik yönetimi tarafından sevk ve 
idare olunacak karma odaya üye olmalarına imkân sağlanmıştır. Esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarının genel kurul toplantıları, organ seçimleri, seçilme şartları, yönetim ve denetim kurul
larının çalışmaları, genel sekreterler, denetim, ücret tarifeleri ve benzeri hükümler ortak hükümler 
adı altında yeniden düzenlenerek tekrardan kaçınılmıştır. 

Hazırlanan Kanun Tasarısında, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının benzer meslek 
kuruluşlarında olduğu gibi, dört yıllık dönemde, aynı yıl içinde ve birbirini takip eden aylarda genel 
kurul toplantılarını yapmaları benimsenmiş olup, bu kuruluşların yöneticilerinin niteliklerinin yük
seltilebilmesi amacıyla organlara seçilme şartları yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, kayıt ücreti ve yıl
lık aidatın makul ve ödenebilir bir seviyede olması düşüncesiyle yeni kriterler tespit edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 851) 
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Tasarı ile esnaf ve sanatkâr sicil işlemlerinin ve esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları işlem
lerinin elektronik ortamda yerine getirilmesi hüküm altına alınmıştır. 

Bu çerçevede, hazırlanan Kanun Tasarısı ile; 
1) Esnaf ve sanatkârların birbirleri ve kuruluşları arasında mevcut olan huzursuzlukların 

giderilmesi, 
2) Esnaf ve sanatkârlar hakkında gerçek bilgilere ulaşılması ve bunların ülke düzeyindeki 

dağılımı ve sayılarının doğru olarak tespit edilmesi, 
3) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yargı gözetiminde yapılan seçimlerinin güvenir

liğinin ve güvenliğin sağlanması, 
4) Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının maddî bakımdan güçlendirilmesi, 
5) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin elektronik ortamda çıkarılması ve yayınlanması, 
6) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının tamamının tekdüzen muhasebe sistemine geçmesi, 
7) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının, üyelerinin ve yanlarında çalıştırdıkları kişilerin 

gelişmelerini ve eğitimlerini sağlayarak gerçek görevlerini yerine getirmeleri, 
amaçlanmıştır. 
Tasarının yasalaşması ile e-esnaf ve sanatkâr projesinin bilfiil uygulamasına geçilecek ve 

raporlama teknikleriyle esnaf ve sanatkârların çeşitli kıstaslara göre Türkiye dağılım haritaları 
çıkarılarak, karar mercilerinin bu kesimin problemlerinin çözümü için alacağı kararlar ve esnafa 
verilecek krediler, sağlanacak muafiyetler ile vergi, sigorta ve Bağ-Kur indirimi gibi destekleme 
faaliyetlerinin süratle sonuçlandırılması sağlanacaktır. 

Öte yandan, geleceğin esnaf ve sanatkârını şekillendirecek olan çırak, kalfa ve ustaların teknik 
ve meslekî eğitimi, işyeri açma kolaylığı gibi çalışmalara yön verecek olan ülkemizin sivil meslek 
örgütü Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve onun alt kuruluşları olan esnaf ve sanat
kârlar federasyonları, esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ve esnaf ve sanatkârlar odaları yeniden 
yapılanarak daha güçlü bir hale geleceklerdir. 

Ayrıca, 2000 yılının Kasım ve 2001 yılının Şubat aylarında ülkemizde yaşanan ekonomik kriz
ler, geçen zaman içerisinde toplumun bütün kesimlerini etkilediği gibi, ekonomik ve sosyal hayatın 
temel taşlarından olan esnaf ve sanatkâr kesimini de derinden etkilemiştir. 

Kısıtlı sermayeleri ve yoğun emek güçleriyle ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katma değer 
sağlayan esnaf ve sanatkârların desteklenmesi ve ekonomik krizlerden kaynaklanan mağduriyet
lerinin giderilmesi, bu suretle; ekonomik krizden çıkışın hızlandırılarak, istihdamın artırılması 
yönünde bazı önlemlerin alınması gerekli görülmüştür. 

Bu itibarla; esnaf ve sanatkâr kesiminin desteklenmesine ve mağduriyetlerinin giderilmesine 
katkı sağlayacağı düşüncesiyle, esnaf ve sanatkârların kayıtlı oldukları odalara ödeyemedikleri yıl
lık aidat borç asılları ile gecikme zamlarının ve bununla bağlantılı olarak oda, birlik ve federasyon
ların üst kuruluşlara ödeyemedikleri katılım payı ve gecikme zamlarının, 2004 yılına ait borç asıl
larının ödenmesi kaydıyla, 31.12.2003 tarihine kadar olanlarının affedilmesi, bunun yanında, bu 
tarihten önceki yıllık aidat borçlarını ödemeyen ve kanuni yollara başvurulduğu halde adresinde 
bulunamayan gayri faal üyelerin üyelik kayıt ve sicillerinin silinmesinin yerinde bir önlem olacağı 
değerlendirilmiş ve tasarının geçici 5 inci maddesinde bu husus hüküm altına alınmıştır. 

Yukarıda açıklamaya çalışılan hususlar yanında, e-esnaf ve sanatkâr veri tabanına kayıtlı 
3.438.438'ü aktif, 2.272.492'si pasif olmak üzere toplam 5.710.907 olarak belirlenen esnaf ve sanat
kârlar ile yanlarında ve meslek kuruluşlarında çalıştırılanlar ve bunların aileleri dikkate alındığında 
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nüfusumuzun % 20'lik bir kesimini temsil ettikleri görülmektedir. Çalışkanlıkları ve dürüstlükleriy-
le her zaman toplumumuzun temel taşları olarak kabul edilen, esnaf ve sanatkârlarımızın Anayasa 
ile sağlanan teminatlarını pekiştirmek ve günümüz dünyasının değişen şartları ve baş döndürücü 
gelişmeleri paralelinde örgütlenmelerini, gelişmelerini ve temsil edilmelerini temin etmek mak
sadıyla bu Tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.- Kanunun amacının; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların, mes
lekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel men
faatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının bir
birleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kılmak, meslek ahlak ve disip
linini korumak ve bu maksatla kurulacak esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının kuruluş, çalış
ma usul ve esaslarını düzenlemek olduğu belirtilmiştir. 

Madde 2.- Kanunun kapsamının; esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışanlar ve esnaf ve 
sanatkârlar tarafından kurulan esnaf ve sanatkârlar odaları ve bu odaların üst kuruluşu olan esnaf ve 
sanatkârlar odaları birlikleri, esnaf ve sanatkârlar federasyonları ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu olduğu, Kanunun bu kuruluşlar hakkında uygulanacağı ve bu kuruluşların 
Anayasamızın 135 inci maddesinde düzenlenen amir hükmü gereğince tüzel kişiliğe sahip kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşları oldukları belirtilmiştir. 

Madde 3- Bu maddede, Kanunda yer alan bazı terimlerin tanımı yapılmıştır. 
Madde 4.- Bu madde ile; esnaf ve sanatkârlar odalarının kuruluşu ve mevcudiyetlerini devam 

ettirebilmeleri için, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az 500 kişinin istekli olması, oda 
kuruluş tutanaklarının başkasının yerine imza atma ve esnaf olmayan kişileri üye olarak yazma gibi 
sonradan ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için esnaf ve sanatkâr sicil 
müdürünün gözetiminde, oda statüsünün ise noter huzurunda düzenlenmesi gerektiği ve oda 
kuruluşunun Bakanlık iznine tabi olduğu, ayrıca kurucu üyelerin elektronik ortamda e-esnaf veri 
tabanına girişlerinin yapılacağı, karma odalarda oda bünyesindeki farklı mesleklere mensup esnaf 
ve sanatkârların sorunlarını dile getirebilmeleri için oluşturulacak meslek komitelerinin esnaf ve 
sanatkârlar odaları birliklerinin onayı ile kurulabileceği düzenlenmiştir. 

Madde 5.- Madde ile; esnaf ve sanatkârlar odalarının çalışma bölgesi, kural olarak ilçe sınırları 
şeklinde belirtilmiş, büyükşehir merkezlerinde kurulacak odaların çalışma bölgesi ise büyükşehire 
dahil ilçelerin sınırları olarak tespit edilmiştir. 

Çalışma bölgesi ile getirilen sınırlamanın, sadece odaların faaliyet alanını belirlediği esnaf ve 
sanatkârların meslek ve faaliyetlerini icra etmelerinde böyle bir sınırlamanın olamayacağı, ayrıca 
odaların üyelerine daha kısa sürede ulaşabilmelerini temin için çalışma bölgeleri içinde birlikten 
izin alarak irtibat bürosu açabilecekleri hüküm altına alınmıştır. 

Madde 6.- Anayasanın 135 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluş
larına girme mecburiyeti aranmaz." hükmünden hareketle kurulan odaların ekonomik olarak mev
cudiyetlerini devam ettirebilmeleri için esnaf ve sanatkârlara meslekleri ile ilgili olarak odalara 
kayıt olma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca odalara kayıt işleminin esnaf ve sanatkâr siciline kayıt 
esnasında sicil tarafından elektronik ortamda üye bilgilerinin odaya gönderilmesi suretiyle yerine 
getirileceği hükme bağlanmıştır. 
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Oda kurulamayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârların, daha önce il merkezlerinde kurulmuş bulunan 
karma oda varsa bu karma odaya, kurulu bulunan karma oda yoksa birlik bünyesinde oluşturulacak ve 
birlik yönetimi tarafından sevk ve idare olunacak karma odaya kayıt olacakları belirtilmiştir. 

Ayrıca; madde ile bu Kanuna tabi odalara kayıtlı olanların 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Bor
salar Birliği Kanununa tabi odalara, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununa tabi 
odalara kayıtlı olanların da bu Kanuna tabi odalara kayıt olamayacakları hüküm altına alınmıştır. 

Madde 7.- Bu madde ile esnaf ve sanatkârların odalara üye olabilme şartlan belirtilmiş, fiilen 
esnaf ve sanatkârlık yapmayanların odalara üye olmasını önlemek maksadıyla, üyelik için; vergi 
mükellefi veya vergiden muaf olmak mecburiyeti getirilmiştir. 

Madde 8.- Bu madde ile oda üyeliğinin son bulma sebepleri düzenlenmiş ve oda organlarında 
görevli olanların üyeliklerinin sona ermesi halinde, organlardaki görevinin de kendiliğinden sona 
ereceği, üye niteliğinin tekrar kazanılması halinde sicil tarafından oda üyeliğinin tekrar tesis 
edileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 9.- Bu maddede odaların organları ile bu organların teşekkül tarzları tek madde altında 
düzenlenmiştir. 

Madde 10.- Bu madde ile oda genel kurullarının görev ve yetkileri düzenlenmiş, daha önce 
yönetim kurulunun yetkisinde olan şirket ve vakıf kurmaya karar verme yetkisi, konunun bütün 
üyeleri ilgilendirmesi nedeniyle genel kurulun görev ve yetkilerine dahil edilmiştir. Muhtaç durum
daki oda üyelerine yardım yapılması imkânı getirilmiştir. 

Madde 11.- Bu madde ile oda yönetim kurullarının görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Ayrıca, 
oda yönetim kurullarına, sadece üyeliği olan esnaf ve sanatkârların tasdike tabi defterlerini tasdik 
etme yetkisi verilmiştir. 

Madde 12.- Bu madde ile oda denetim kurulunun görev ve yetkileri düzenlenmiştir. 
Madde 13.- Bu madde ile esnaf ve sanatkârlar odalarının resmî ve özel kuruluşlarla ilişkileri 

düzenlenmiş ve bu kuruluşlarca oda üyelerinden meslekî faaliyetleri ile ilgili olarak istenilen bel
gelerin oda tarafından düzenleneceği, esnaf ve sanatkârları ilgilendiren konularda esnaf ve sanatkâr
lar meslek kuruluşlarının görüşlerinin alınacağı ve belediyelerin işyeri açmak isteyen esnaf ve 
sanatkârlardan sicil tasdiknamesi ve oda belgesi araması gerektiği, belirtilmiştir. 

Madde 14.- Bu maddede odaların gelir kaynaklarının neler olduğu belirtilmiş ve oda gelirleri 
arasına oda üyelerinin defter tasdikinden dolayı alacağı gelirler eklenmiştir. 

Madde 15.- Bu madde ile odaların hangi hallerde fesih olacağı ve ne şekilde tasfiyeye tabi 
tutulacağı ve usulsüz şekilde kurulan odaların kuruşlarının iptal edilmesi hususları düzenlenmiştir. 

Madde 16.- Bu madde ile esnaf ve sanatkârlar odaları arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak 
amacıyla Bakanlık onayıyla her il merkezinde bir esnaf ve sanatkârlar odaları birliği kurulacağı ve 
bir ilde birden fazla birlik kurulamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 17.- Bu maddede birliklerin çalışma bölgesinin birliğin kurulu bulunduğu ilin idari 
sınırları olduğu belirtilmiştir. 

Madde 18.- Bu madde ile birliğin görev ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, odaların 
birliklere kayıt olmaları zorunlu kılınmış, bu zorunluluğu yerine getirmeyen odaların ise birlik 
tarafından resen kayıt edileceği, hükme bağlanmıştır. 

Madde 19.- Bu maddede birlik organları ile bu organların teşekkül tarzları düzenlenmiştir. 
Madde 20.- Madde ile birlik genel kurullarının görev ve yetkileri düzenlenmiş, muhtaç durum

daki üye odalara malî ve ayni yardım yapılmasına imkân tanınmıştır. 
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Madde 21.- Madde ile birlik başkanlar kurulunun istişari bir organ olduğu belirtilmiş, toplan
tılarının nasıl yapılacağı düzenlenmiş ve birlik çalışma bölgesindeki esnaf ve sanatkârlar ile odalara 
ilişkin meseleler hakkında birlik yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 22.- Madde ile birlik yönetim kurullarının görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Ayrıca, 
birlik yönetim kurullarına sadece üye odaların tasdike tabi defterlerini tasdik etme yetkisi verilmiştir. 

Madde 23.- Madde ile birlik denetim kurullarının görev ve yetkileri düzenlenmiştir. 
Madde 24.- Bu madde ile oda üyelerine birlik disiplin kurulunca verilecek disiplin cezaları 

sayılmış ve cezaların verilme sebeplen ile veriliş şekil ve usulleri düzenlenmiştir. Ayrıca düzen
lemede, savunması alınmadan oda üyelerine ceza verilemeyeceği, savunma süresinin en az yedi gün 
olacağı, verilen cezaların on gün içinde tebliğ edileceği ve bu cezalara karşı on beş gün içinde yet
kili idare mahkemesine dava açılabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 25.- Madde ile birliklerin gelir kaynaklarının neler olduğu belirtilmiş ve birlik gelirleri 
arasına, üye odaların defterlerinin tasdikinden alınacak gelirler ilave edilmiştir. 

Madde 26.- Bu madde ile federasyonun kurulabilmesi için gerekli olan şartlar belirtilmiş, bu 
şartların yerine getirilmesi halinde federasyonun Bakanlık onayıyla kurulabileceği ve aynı meslek 
dalında birden fazla federasyon kurulamayacağı, Bakanlığın federasyon kuruluşlarında Konfederas
yon görüşünü alacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 27.- Madde ile federasyonların görev ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, 
odaların kendi meslek dalları ile ilgili olarak kurulan federasyonlara kayıt olmaları zorunlu kılın
mış, bu zorunluluğu yerine getirmeyen odaların federasyon tarafından re'scn kayıt edileceği hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 28.- Bu madde ile federasyon organları ile bu organların ne şekilde teşekkül ettirileceği 
düzenlenmiştir. 

Madde 29.- Madde ile federasyon genel kurulunun görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiş ve 
federasyon genel kurulu yetkileri arasında olmayan şirket ve vakıf kurma veya kurulu bulunanlara 
katılma yetkisi; konunun üye odaların tümünü ilgilendirmesi sebebiyle yönetim kumlundan 
alınarak genel kurula verilmiş, ayrıca federasyonlara imkânları nispetinde öğrenci okutmalarına ve 
kamu yararına hizmet eden kuruluşlara yardımda bulunmalarına imkân tanınması amaçlanmıştır. 
Ayrıca muhtaç durumdaki üye odalara malî ve ayni yardım yapılması imkânı sağlanmıştır. 

Madde 30.- Bu madde ile federasyon yönetim kurulunun görev ve yetkileri yeniden düzenlen
miştir. 

Madde 31.- Madde ile federasyon denetim kurullarının görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 32.- Madde ile federasyonların gelir kaynaklarının neler olduğu belirtilmiştir. 
Madde 33.- Bu maddede federasyonların ne şekilde fesih olacağı, fesih halinde federasyonların 

mal varlığının nasıl tasfiye edileceği hükme bağlanmıştır. 
Madde 34.- Bu madde ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları olan oda, birlik ve federas

yonların ulusal ve uluslararası düzeyde temsilini ve bu kuruluşların ülke genelinde bir ahenk için
de faaliyetlerini sürdürmelerini teminen kurulacak Konfederasyonun kuruluşunun, tüzüğünün 
Bakanlık tarafından onanmasıyla mümkün olabileceği ve kuruluş merkezinin Ankara olacağı 
düzenlenmiştir. 

Madde 35.- Madde ile Konfederasyonun görev ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için 
oda, birlik ve federasyonların Konfederasyona üye olma zorunluluğu getirilmiş, bu zorunluluğu 
yerine getirmeyen meslek kuruluşlarının ise Konfederasyon tarafından re'sen kayıt edilecekleri, 
hükme bağlanmıştır. 
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Madde 36.- Bu madde ile Konfederasyon organları bu organların teşekkül tarzları yeniden 
düzenlenmiş, ayrıca en üst kuruluş olan Konfederasyonun görevlerini düzenli bir şekilde yürütebil
mesi amacıyla bir yürütme kurulu oluşturulması hükme bağlanmıştır. 

Madde 37.- Bu madde ile Konfederasyon genel kurulunun görev ve yetkileri yeniden düzen
lenmiştir. Ayrıca muhtaç durumdaki üye birlik ve federasyonlara malî ve ayni yardım yapılması im
kânı sağlanmıştır. 

Madde 38.- Madde ile Konfederasyon başkanlar kurulunun, yüksek istişare kurulu olarak top
lantılarının nasıl yapılacağı düzenlenmiş ve Türk esnaf ve sanatkârları ile meslek kuruluşlarının ül
ke genelindeki meseleleri ve uluslararası düzeydeki gelişmeler hakkında Konfederasyon yönetim 
kumluna tavsiyelerde bulunacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 39.- Bu madde ile Konfederasyon yönetim kurulunun görev ve yetkileri yeniden düzen
lenmiştir. 

Madde 40.- Bu madde ile Konfederasyon denetim kurulunun görev ve yetkileri yeniden düzen
lenmiştir. 

Madde 41.- Bu madde ile Konfederasyonun gelir kaynaklarının neler olduğu belirtilmiştir. 
Madde 42.- Bu madde ile 507 sayılı Kanunun farklı bölüm ve maddelerinde yer alan hüküm

ler, ortak hükümler kısmında tek madde altında yeniden düzenlenmiş olup tüm esnaf ve sanatkârlar 
meslek kuruluşlarının benzer meslek kuruluşlarında ve diğer örgütlenmelerde olduğu gibi görev 
sürelerinin aynı olmasının sağlanması amacıyla dört yılda bir, aynı yılda ve birbirini takip eden ay
larda genel kurul toplantılarını yapmalarına imkân sağlanmış, ayrıca; genel kurulunu Kanunda 
belirtilen sürelerde yapmayan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurullarının bir üst 
kuruluş marifetiyle, Konfederasyon genel kurulunun ise Bakanlık marifetiyle yapılacağı hüküm al
tına alınmıştır. 

Madde 43.- Bu madde ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının 
gündemi ile ilgili 507 sayılı Kanunun farklı bölüm ve maddelerinde yer alan hükümler tek madde 
altında gündem maddeleri belirtilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 44.- Bu madde ile 507 sayılı Kanunun farklı bölüm ve maddelerinde yer alan hüküm
ler tek madde altında toplanarak düzenlenmiş olup, daha önceki uygulamalardaki farklılığı ortadan 
kaldırmak için olağanüstü genel kurul toplantılarının hazırlık çalışmalarının ilgili esnaf ve sanatkâr
lar meslek kuruluşunun yönetim kurulu tarafından yürütüleceği, Bakanlık tarafından yapılan 
olağanüstü toplantı çağrılarında ise toplantıya hazırlık işlemlerinin ne şekilde yürütüleceğinin 
Bakanlık tarafından belirleneceği, hüküm altına alınmıştır. 

Madde 45.- Bu madde ile mer'i Kanunun farklı bölüm ve maddelerinde yer alan genel kurul 
toplantıları ve çoğunlukla ilgili hükümler tek madde altında yeniden düzenlenmiş ve genel kurul 
toplantılarının yapılabilmesi için aranılan çoğunluğun ikinci toplantıda birlik ve federasyonlar hariç 
diğer esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulu ve denetim kurulu asil üyeleri ile 
başkanlık divanı üyelerinin toplamının, beş katından az olamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 46.- Bu madde ile 507 sayılı Kanunun farklı bölüm ve maddelerinde yer alan toplan
tıya katılanlar listesi ile ilgili hükümler tek madde altında düzenlenmiş ve bu listelerin Bakanlık 
e-esnaf veri tabanından alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 47.- Bu madde ile 507 sayılı Kanunun farklı bölüm ve maddelerinde yer alan Bakanlık 
temsilcisi ile ilgili hükümler tek madde altında yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 48.- Bu madde ile 507 sayılı Kanunun farklı bölüm ve maddelerinde yer alan genel 
kurul başkanlık divanı ile ilgili hükümleri, tek madde altında yeniden düzenlenmiştir. 
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Madde 49.- Madde ile 507 sayılı Kanunda odalar ve üst kuruluşların organ seçimleri şeklinde 
iki alt başlık altında düzenlenen organ seçimleri ile ilgili hükümler tek madde altında düzenlenmiş 
olup, ayrıca başkanların genel kurulda tek dereceli olarak seçilmeleri ile üyelerin iradelerini serbest 
ve istedikleri biçimde yansıtabilmeleri amacıyla oy verme işleminin genel kurul görüşmelerinden 
sonra başlayıp saat 17:00'ye kadar devam edeceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 50.- Bu madde ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim ve denetim kurulları 
ile disiplin kuruluna seçilme şartları düzenlenmiş olup, bu kuruluşların denetçilerin niteliklerinin 
yükseltilmesi amacıyla ortaokul mezunlarını da kapsayacak şekilde, en az sekiz yıllık ilköğretim 
mezunu olmak şartı ile aynı kuruluşun yönetim kurulu başkanlığına üst üste iki dönemden fazla 
seçilememe esası getirilmiştir. 

Madde 51.- Bu madde ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının denetim ve disiplin kurul
larında görev alan kimselerin, bu görevlerini tarafsız olarak ve etki altında kalmadan yapabil
melerini sağlamak amacıyla, bu kişilerin aynı anda yönetim kurulunda görev alamayacakları, karı, 
koca, usûl, füruğ ve ikinci derecedeki kan hısımlarının da aynı organlarda görev almalarının yasak 
olduğu belirtilmiş, ayrıca bu kuruluşların yönetim ve denetim kurulu üyeliği bulunan kişilerin diğer 
esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurullarının en fazla ikisinde daha 
üye olabilecekleri hüküm altına alınmıştır. 

Madde 52.- Bu madde ile kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârlar mes
lek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevlerine son verilme ve yerlerine yenilerin seçilme şekil 
ve şartlan düzenlenmiş olup, bu kuruluşların Anayasamızda belirtilen hallerde valilik tarafından 
faaliyetten men edilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 53.- Bu madde ile daha önce farklı bölüm ve maddelerde düzenlenen hükümler tek 
madde altında toplanmış ve meslek kuruluşlarının yönetim kurullarının mutad ve olağanüstü top
lantıları ile bu toplantılarda kararların ne şekilde alınacağı düzenlenmiştir. Ayrıca toplantıya katıl
mayan üyelerin durumu ve boşalan üyeliklerin ne şekilde doldurulacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 54.- Bu madde ile daha önce farklı bölüm ve maddelerde düzenlenen hükümler tek 
madde altında düzenlenmiş olup, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını temsil ve ilzama genel 
kurulda seçilen yönetim kurulu başkanlarının yetkili olduğu, başkanın herhangi bir sebeple görev
den ayrılması durumunda başkanın nasıl belirleneceği, başkanın bulunmadığı zamanlarda kimlerin 
temsil ve ilzama yetkili bulunduğu düzenlenmiştir. 

Madde 55.- Bu madde ile daha önce farklı bölüm ve maddelerde düzenlenen hükümler tek 
madde altında toplanarak denetim kurulunun çalışmalarını ne şekilde yapacağı düzenlenmiştir. 

Madde 56.- Bu madde ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinin 
huzur haklarının, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilleri ile denetim kurulu ve disiplin kurulu 
üyelerine verilecek aylık ücretler ile merkez dışından genel kurul, başkanlar kurulu, yönetim kurulu, 
denetim kurulu ve disiplin kurulu toplantılarına katılacak üyelere ve bunların görevlendirilmelerin
de ödenecek yolluk ve konaklama ücretlerinin, ilgili meslek kuruluşunun genel kurulu tarafından 
belirleneceği; aylık ücret ödenenlere ayrıca huzur hakkı ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Madde 57.- Bu madde ile farklı bölüm ve maddelerde düzenlenen hükümler tek madde altında 
yeniden düzenlenmiş olup, genel sekreterlerin nitelikleri ile atanma ve görevlerine son verilme şekil 
ve şartlan ile çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. 

Madde 58.- Bu madde ile 507 sayılı Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda esnaf ve sanat
kârlar meslek kuruluşlarının denetimi yeniden düzenlenmiştir. 
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Madde 59.- Bu madde ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının organlarında görevli 
kişiler ile görevli personelin, bu kuruluşların para, para hükmündeki evrak, senet ve diğer malları 
aleyhine veya kayıtlan üzerinde suç işlemeleri halinde, bu kişilerin adli bakımdan kamu görevlileri 
gibi ceza görebilmeleri amaçlanmıştır. 

Madde 60.- Madde ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında kullanılacak beyanname, 
makbuz ve defterler belirtilmiş, ayrıca; bu kuruluşlarda kullanılacak beyanname, makbuz ve bel
gelerin basım ve dağıtımında Konfederasyonun yetkili olduğu, hükme bağlanmıştır. 

Madde 61.- Bu madde ile daha önce farklı bölüm ve maddelerde yer alan hükümler tek madde 
altında yeniden düzenlenmiştir. Esnaf ve sanatkârlar ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının 
ödeyecekleri kayıt ücreti, yıllık aidat ve katılma paylan kanuni tanım ve terimlere uygun olarak, uy
gulamadaki güçlüklerin giderilmesi ve ödeyebilme kolaylığının getirilmesi amacıyla yeniden 
düzenlenmiştir. 

Madde 62.- Bu madde ile daha önce farklı bölüm ve maddelerde yer alan hükümler tek madde 
altında yeniden düzenlenmiştir. Esnaf ve sanatkârlar odaları tarafından hazırlanan fiyat tarifelerinin 
birlik yönetim kurullarınca onaylanacağı, onaylanan tarifelerin ilgili mercilere bildirildiği andan 
itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 

Madde 63.- Bu madde ile Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon 
Kurulunda üye olarak yer alacak kurum ve kuruluşlar belirtilmiş ve Kurula Konfederasyon ile Tür
kiye Odalar ve Borsalar Birliğinin birer temsilcisinin katılımı sağlanmıştır. Ayrıca, daha önce 
Kurulda yer alan Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünün ise son bankacılık düzenleme ve özel
leştirme çalışmaları dikkate alınarak kurulda yer almasına gerek görülmemiştir. 

Madde 64.- Bu madde ile Kanuna tabi odalar arasında veya bu odalar ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin bünyesindeki odalar arasında üye kayıtları ile ilgili olarak çıkabilecek anlaşmaz
lıkları çözümlemek amacıyla il ve ilçelerde mutabakat komitelerinin kurulacağı belirtilmiş olup, bu 
komitelerin kuruluş şekli ve çalışma esasları düzenlenmiştir. 

Madde 65.- Bu madde ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının kuruluş amaçlarını ger
çekleştirmek üzere edinecekleri gayri menkuller ile gelirlerinin katma değer vergisi ve emlak ver
gisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan istisna olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Madde 66.- Bu madde ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan ve olağanüstü 
genel kurul toplantılarına katılacak üyeleri belirleyen ve seçim kuruluna verilecek olan genel kurul 
toplantısına katılacaklar listesinin, Maliye Bakanlığının ile Konfederasyonun görüşü alınarak 
Bakanlıkça belirlenen ücret karşılığında ilgili esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşu tarafından Bakan
lık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından temin edilmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 67.- Bu madde ile il merkezlerinde, ticaret davalarına bakan asliye hukuk mahkemeleri 
gözetiminde ve birlik bünyesinde Esnaf ve Sanatkâr Sicilinin, kurulması ve sicil işlemlerinin birlik 
yönetim kurulu tarafından belirlenen adaylar arasından Bakanlık tarafından onaylanacak sicil 
müdürleri tarafından yürütülmesi düzenlenmektedir. Ayrıca, sicil personelinin faaliyetlerinin, 
Bakanlık tarafından her zaman denetlenebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 68.- Bu madde ile 507 sayılı Kanunun farklı bölüm ve maddelerinde yer alan sicile 
kayıt mecburiyeti ile ilgili hususlar tek madde altında yeniden düzenlenmiş, esnaf ve sanatkârların 
meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kayıt edilebilmeleri için sicile kayıt zorunluluğu 
getirilmiştir. 
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Madde 69.- Bu madde ile esnaf ve sanatkârlardan alınacak esnaf ve sanatkâr sicili kayıt ve tes
cil harçlarının tutarı belirtilmiş ve tahsil edilen harçların yarısının birlik bütçesine aktarılacağı hük
me bağlanmıştır. 

Madde 70.- Bu madde ile Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıt edilen ve ilanı gereken diğer husus
ların ilgili mercilere ve üçüncü şahıslara duyurulmasını temin amacıyla, Konfederasyon tarafından 
elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf veri tabanı kullanılarak Ankara'da çıkarılacak Türkiye Esnaf 
ve Sanatkâr Sicil Gazetesinde yayınlanması gerektiği belirtilmiştir. 

Madde 71.- Bu madde ile esnaf ve sanatkârların eğitimleri ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim 
Kanununun bu kesime ne şekilde uygulanacağı düzenlenmiştir. 

Madde 72.- Bu madde ile esnaf ve sanatkârların meslekî eğitim organizasyonlarını yapmak 
üzere esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları bünyesinde meslekî eğitim danışmanlığı birimi kurul
ması hükme bağlanmıştır. 

Madde 73.- Bu madde ile Konfederasyon bünyesinde Meslek Eğitimi Fonu adıyla bir fon 
kurulması ve Fonun kaynaklarının neler olduğu belirtilmiştir. 

Madde 74.- Bu madde ile esnaf ve sanatkârların meslekî eğitimlerinin finansmanı için esnaf ve 
sanatkârlar meslek kuruluşlarının yıllık gayrisafı gelirlerinin % 5'ini eğitime ayırmak suretiyle 
eğitim bütçesi yapma zorunlulukları düzenlenmiştir. 

Madde 75.- Bu madde ile Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak yönetmelikler 
belirtilmiş ve bu yönetmeliklerin Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde çıkarıl
ması, ayrıca, Konfederasyonun çıkaracağı yönetmeliklerin Bakanlık onayından geçirilmesi hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 76.- Bu madde ile 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun yürürlükten kaldırıldığı 
hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 1.- Bu madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan 
oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonun tüzel kişiliklerinin Kanunda öngörülen şartların yerine 
getirilmesi kaydıyla devam edeceği hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 2.- Bu madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olağan ve olağanüstü 
genel kurullarını yapmış olan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan genel kurul toplan
tılarını ve seçimlerini 2005 yılında olmak üzere; odalar Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında, birlik
ler Eylül, Ekim aylarında, federasyonlar Kasım ayında, Konfederasyon Aralık ayında, bu Kanuna 
göre yeniden yapacakları, halen başkanlık görevini yürütenlerin, Kanunun yürürlük tarihinden ön
ceki görevleri sebebiyle, yapılacak ilk seçimlerde, ilk seçimde seçildikleri takdirde ikinci seçimler
de de Kanundaki başkan seçimiyle ilgili kısıtlamaya tâbi tutulmayacakları, esnaf ve sanatkârlar 
meslek kuruluşlarının halen görevde olan yetkili kurullarının, bu Kanuna göre 2005 yılında 
yapılacak olağan genel kurul ve seçimlere kadar olan görev sürelerini mevcut durumları ile tamam
layacakları, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarınca 
yapılacak olağanüstü genel kurullarının ve seçimlerinin bu Kanuna göre yapılacağı ve yetkili organ
larının bu Kanuna göre teşekkül ettirileceği, hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 3.- Bu madde ile 15.5.2005 tarihine kadar, mevcut esnaf ve sanatkârlar odalarına 
kayıtlı üyelerin, üyelik niteliklerini Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak 
yönetim kurulu tarafından güncelleştirileceği, sicile kayıtlı olmayıp ve odaya kayıtlı üyelerle, odaya 
kayıtlı olmayıp sicile kayıtlı olan üyelerin eksik işlemleri sicil tarafından oda ve sicil numaralan il
gili odayla irtibatlı olarak verilerek, tamamlanacağı, ayrıca, odaların üye bilgilerini Bakanlık 
e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında 15.5.2005 tarihine kadar, güncellemek zorunda olduğu, üyelerin 
de bu süre içinde eksik bilgilerini odaya ulaştırmak mecburiyetinde oldukları ve bu çalışmaların 
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sonucunda vefat eden, emekli olarak veya başka bir nedenle mesleğini icra etmekten vazgeçen 
üyelerin bilgilerine havi listelerin oda yönetim kurulunca sicile bildirileceği ve bu kişilerin sicil 
kayıtları ve dolayısıyla oda kayıtlarının silineceği, bu şekilde yapılan terkin işleminden harç alın
mayacağı ve Gazetede ilanının ücretsiz olarak yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, güncelleme çalışmaları sırasında Maliye Bakanlığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu gibi kurum ve kuruluşların bilgisayar kayıtlarından yararlanılacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca, güncelleme çalışmaları sırasında Maliye Bakanlığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu gibi kurum ve kuruluşların bilgisayar kayıtlarından yararlanılacağı belirtilmiştir. 

Geçici Madde 4.- Bu madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan İstanbul 
Bilumum Madeni Eşya Sanatkârları Odaları Birliğinin müktesep hakkı korunmuştur. 

Geçici Madde 5.- Bu madde ile, esnaf ve sanatkâr kesiminin desteklenmesine ve mağduriyet
lerinin giderilmesine katkı sağlayacağı düşüncesiyle, esnaf ve sanatkârların kayıtlı oldukları odalara 
ödeyemedikleri yıllık aidat borç asılları ile gecikme zamlarının ve buna bağlantılı olarak oda, birlik 
ve federasyonların üst kuruluşlara ödeyemedikleri katılım payı ve gecikme zamlarının 31.12.2003 
tarihine kadar olanlarının, 2004 yılına ait borç asıllarının ödenmesi kaydıyla affedilmesi, aidat bor
cunu ödemeyen ve kanuni yollara başvurulduğu halde adresinde bulunamayan gayri faal üyelerin 
üyelik kayıt ve sicillerinin silinmesi hüküm altına alınmıştır. 

Geçici Madde 6.- Bu madde ile 15.5.2005 tarihine kadar, aktif üye sayıları 200'den az olan 
odaların Bakanlık e-esnaf veri tabanında Bakanlıkça tespit edileceği ve bu odaların mahkeme 
kararına gerek kalmaksızın kendiliğinden fesih olmuş sayılacağı ve haklarında Kanunun 15 inci 
maddesinin son fıkrasındaki fesih ile ilgili hükmünün uygulanacağı, ayrıca aktif üye sayıları 200 ile 
oda kuruluş yeter sayısı 500 arasında olan odaların müktesep hak olarak tüzel kişiliklerini devam 
ettirecekleri hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 7.- Bu madde ile Kanunun yürürlüğe girmesi ile 507 sayılı Kanuna göre tesis 
edilmiş bulunan ajanlıkların kendiliğinden lağvolacağı ve ajanlık üyelerinin 15.5.2005 tarihine 
kadar, sicil tarafından 6 ncı maddede belirtilen esaslar dahilinde ilgili odalara üye kayıt edileceği ve 
bu işlem için üyelerden herhangi bir ücret alınmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 8.- Bu madde ile büyükşehir statüsündeki illerin il merkezlerine dahil ilçelerde 
kurulmuş olan odalar ile daha sonra büyükşehire dahil edilen ilçelerde kurulmuş odaların mevcut 
üyelerini muhafaza edecekleri, ancak, daha sonra yapılacak yeni üyelik kayıtlarında bu odaların 
çalışma bölgesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların isteklerine göre bu odalara veya büyük
şehire dahil ilçelerin sınırları içinde kurulu bulunan ilgili odaya sicil tarafından kaydedileceği hük
me bağlanmıştır. 

Geçici Madde 9.- Bu madde ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Sicil Gazetesinin elektronik or
tamda yayınlanmasına başlanmasından önceki yayımlanmış bulunan nüshalarının Bakanlık ve Kon
federasyon gözetimi ve işbirliğinde elektronik ortama aktarılacağı belirtilmiştir. 

Geçici Madde 10.- Bu madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce genel sekreter ve 
genel sekreter yardımcısı ve sicil memuru olarak atanmış olanlarda Kanundaki niteliklerin aran
mayacağı; sicil memurlarının ise sicil müdürü olarak atanmış sayılacakları hüküm altına alınmıştır. 

Geçici Madde 11.- Bu madde ile Kanunda öngörülen yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mev
cut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı 
belirtilmiştir. 

Madde 77.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 78.- Yürütme maddesidir. 
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 4.4.2005 

Esas No.: 1/969 
Karar No.: 51 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak 10.2.2005 tarihinde Başkanlığınıza sunulan "Es

naf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı" Başkanlığınızca 17.2.2005 tarihinde tali 
komisyon olarak Plan ve Bütçe, Adalet, İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyon
larına, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz 9.3.2005 tarihli toplantısında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili sivil toplum örgütleri temsil
cilerinin katılımıyla Kanun Tasarısını incelemeye başlamış, ancak Kanun Tasarısının geniş kapsam
lı olması nedeniyle bir alt komisyon kurarak incelenmesine karar vermiştir. 

Kurulan alt komisyon 9.3.2005, 15.3.2005, 16.3.2005 ve 17.3.2005 tarihlerinde toplanarak 
Kanun Tasarısı üzerindeki çalışmalarını tamamlamış ve yapılan değişiklikleri aşağıda belirtilen 
şekilde esas komisyonumuza sunmuştur. 

"Tasarının; 
1 inci maddesi 5 inci satırında yer alan "kurulan" ibaresinden sonra gelmek üzere 

Anayasamızın 135 inci maddesine uygunluk sağlamak amacıyla "tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu 
niteliğindeki" ibaresi eklenmiştir. 

2 nci maddesindeki "oda ve üst kuruluşları tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşlarıdır" ibaresi 1 inci maddeye uyum sağlamak amacıyla madde metninden çıkarılmıştır. 

3 üncü maddesinin (a) bendinde "miktarda olan" ibaresinden sonra gelmek üzere esnaf ve 
sanatkâr tanımına nitelik kazandırmak için "basit ve gerçek usulde deftere tabi" ibaresi eklenmiştir, 
aynı bende "sanat sahibi" ifadesinden sonra gelen "ile geçimini şoförlükle temin eden" ibaresi bel
li bir mesleğe ayrıcalık olmaması için madde metninden çıkarılmıştır. 

Aynı maddenin (f) bendinde yer alan "kuracakları odaları" ibaresinden sonra gelen, "ve yeter
li sayıya ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârlar ile il 
merkezlerinde ihtisas odası bulunmayan esnaf ve sanatkârların üye olacakları birlik yönetim kurulu 
tarafından birlik bünyesinde teşekkül ettirilecek ve idare edilecek odaları" ibaresi tasarının 6 ncı 
maddesindeki değişikliklere istinaden madde metninden çıkarılmıştır. 

Aynı maddenin (g) bendindeki şube tanımı 6 ncı maddede yapılan değişikliğe istinaden yeniden 
düzenlenmiştir. 

Aynı maddenin (m) bendindeki "müdürlüğünü", ibaresi "müdürlüğü" olarak düzenlenmiştir. 
Aynı maddenin (o) bendinden sonra gelmek üzere (p) bendi eklenmiş ve "Bakanlık e-esnaf ve 

sanatkâr veritabam" tanımı yapılmıştır. 
4 üncü maddenin ikinci fıkrasının üçüncü satırında yer alan "ve oda" ibaresinden sonra gelen 

"tüzük" ibaresi mevzuat düzenlemesi tüzükle karıştırılmaması için "ana sözleşme" olarak değiştiril
miştir. 

Aynı maddenin üçüncü fıkrası olarak yer alan "oda tüzüğü noter huzurunda düzenlenir." hük
mü bu işlemin sicil müdürünün gözetiminde yapılacağı ikinci fıkrada belirtildiğinden madde met
ninden çıkarılmıştır. 
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6 ncı maddenin ikinci fıkrası, oda kurulamayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârlara verilecek hiz
metlerin bu kişilerin mahallinde verilebilmesini teminen yeniden düzenlenmiştir. 

7 nci maddenin (a) bendinde yer alan "uyruğunda" ibaresinin ilki "vatandaşı" ikincisi 
"tabiiyetinde" şeklinde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan "geçimini şoförlükle temin eden kimseler 
hariç" ibaresi tasarının 3 üncü maddesine paralellik sağlamak için madde metninden çıkarılmıştır. 

9 uncu maddenin (b) bendindeki oda yönetim kurulu üye sayılan 507 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasına uygun olarak düzenlenmiştir. 

10 uncu maddenin (e) bendin hükmü sadeleştirilerek yeniden düzenlenmiş, (ı) bendinde yer 
alan % lO'luk oran % 5 olarak değiştirilmiş, (j) bendinde "karşılığında" ibaresinden sonra gelen 
"veya sair surette" ifadesi madde metninden çıkarılmıştır. 

11 inci maddenin (b) bendinde yer alan, "Bakanlığın" ibaresinden sonra gelmek üzere "mev
zuat gereği" ibaresi, (p) bendinde yer alan "sanatkârların" ibaresi "sanatkârlardan" şeklinde değiş
tirilmiş takiben "talep edenlerin" ibaresi eklenmiştir. 

12 nci maddenin (b) bendinde yer alan "yürütülüp yürütülmediğini", (c) bendinde yer alan 
"yapılıp yapılmadığını" ibareleri "yerine getirilip getirilmediğini" şeklinde değiştirilmiştir. 

13 üncü maddenin ikinci fıkrasının sonunda yer alan "sağlanır" ibaresi "zorunludur." olarak 
değiştirilmiştir. 

14 üncü maddeye (a) bendi olarak "kayıt ücreti" eklenmiş ve buna göre bentler teselsül ettiril
miştir. 

15 inci maddesinde yer alan"Odalar aşağıdaki sebeplerle fesih olunur" ibaresi "Odaların fesih 
sebepleri şunlardır." şeklinde değiştirilmiştir. 

19 uncu maddenin (a) bendinde yönetim "ve yönetim kurulu üyeleri" ibaresinden sonra yer 
alan "ile birliğin görevde bulunan başkanı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri birliğin genel kurul 
üyeleridir" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve cümle "nden oluşur, "olarak düzenlenmiş, ayrıca 
(c) bendinde yer alan yönetim kurulu, (d) bendinde yer alan denetim kurulu, (e) bendinde yer alan 
disiplin kurulu üyeleri sayıları yeniden düzenlenmiştir. 

20 nci madde 10 uncu maddeye paralel olarak (e) bendi yeniden düzenlenmiştir, (g) bendinde 
yer alan % lO'luk oran % 5 olarak değiştirilmiş, "yardım yapılmasına" ibaresinden sonra gelen "ve 
bütçe imkanları elverişli olmayan üye odalara durumlarının belgelendirilmesi kaydıyla aynî ve nak
dî yardımda bulunulmasına" ibaresi oda kayırmalarını önlemek için, (h) bendinde yer alan "veya 
sair surette" ibaresi suiistimalleri önlemek için madde metninden çıkarılmıştır. 

22 nci maddenin (b) bendinde "Konfederasyonca" ibaresinden sonra gelmek üzere "mevzuat 
gereği" ibaresi eklenmiştir. 

23 üncü maddenin (b) bendinde yer alan "yürütülüp yürütülmediğini" ve (c) bendinde yer alan 
"yapılıp yapılmadığını" ibareleri "yerine getirilip getirilmediğini" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca (c) 
bendinde "tarafından" ibaresinden sonra "mevzuat gereği" ibaresi eklenmiştir. 

28 inci maddenin (a) bendinde yer alan "başkan ve üyeleri" ibaresinden sonra gelen "ile 
federasyonun görevde bulunan başkanı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri" ibaresi madde metnin
den çıkarılmış, ayrıca (b) bendinde yer alan yönetim kurulu üye sayılan azaltılmıştır. 

29 uncu maddesinin (e) bendi 10 uncu ve 20 nci maddelere paralel olarak yeniden düzenlen, 
(h) bendinde yer alan % lO'luk oran % 5 olarak değiştirilmiş, "yardım yapılmasına" ibaresinden 
sonra gelen "ve bütçe imkanlan elverişli olmayan üye odalara durumlannın belgelendirilmesi kay
dıyla aynî ve nakdî yardımda bulunulmasına" ibaresi oda kayırmalannı önlemek için, (ı) bendinde 
yer alan "veya sair surette" ibaresi suiistimalleri önlemek için madde metninden çıkarılmıştır. 
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30 uncu maddenin (b) bendinde "Konfederasyonca" ibaresinden sonra gelmek üzere "mevzuat 
gereği" ibaresi eklenmiştir. 

31 inci maddesi 23 üncü maddeye paralel olarak düzenlenmiştir. 
36 ncı maddenin (a) bendinde yer alan "ve yönetim kurulu üyeleri" ibaresinden sonra gelen "ile 

Konfederasyonun görevde bulunan genel başkanı, yönetim ve dışarıdan seçilen üyeler hariç denetim 
kurulu üyelerin" ibaresi madde metninden çıkarılmış, ayrıca (b) bendinde yer alan yönetim kurulu 
üye sayıları azaltılmış ve yürütme kurulu düzenleyen (e) bendi madde metninden çıkarılmıştır. 

37 nci maddesinin (e) bendi 10 uncu, 20 nci ve 29 uncu maddelere paralel olarak yeniden 
düzenlenmiş, (ı) bendinde yer alan % 10'luk oran % 5 olarak değiştirilmiş, "yardım yapılmasına" 
ibaresinden sonra gelen "bütçe imkanları yeterli olmayan birlik ve federasyonlara durumlarını bel
gelendirmek kaydıyla aynî ve nakdî yardım yapılmasına" ibaresi kayırmaları önlemek için, (j) ben
dinde yer alan "veya sair surette" ibaresi suiistimalleri önlemek için madde metninden çıkarılmıştır 

39 uncu maddenin (b) bendinde "Bakanlık tarafından" ibaresinden sonra gelmek üzere "mev
zuat gereği" ibaresi eklenmiştir. 

40 inci maddesi 23 ve 31 inci maddelere paralel olarak düzenlenmiş, ayrıca (c) bendinde 
"tarafından" ibaresinden sonra "mevzuat gereği" ibaresi eklenmiştir. 

42 nci maddenin son fıkrasından önce genel kurullarda üye sayısına yetecek kadar yer temini 
için, "Genel kurul toplantıları, üye sayısına uygun büyüklükte salonda yapılır." ibaresi 4 üncü fıkra 
olarak eklenmiştir. 

45 inci maddenin üçüncü fıkrasının "yeniden ilan yapılmaz." ibaresinden sonra gelen hükmü 
daha anlaşılabilir şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

49 uncu maddenin madde başlığı "organ ve yönetim kurulu başkanlarının seçimleri" olarak 
düzenlenmiş, üçüncü fıkranın sonunda, dördüncü fıkranın başında yer alan "onbeş" ibaresi "yedi" 
dördüncü fıkra içinde geçen "üç" ibaresi "iki" olarak değiştirilmiştir. 

50 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan "aşağıdaki şartları taşımaları gerekir" ibaresi "gerek
li şartlar şunlardır." şeklinde değiştirilmiş, maddenin (a) bendinde yönetim kurulu üyeliği için "okur 
ve yazar" olmak şartı "en az ilkokul mezunu" olmak şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinde "seçilecek
ler" ibaresinden sonra "ve yeni kurulan odalar" ibaresi eklenmiş "mesleği ile ilgili olarak en az beş yıl 
çıkanlmış olmak" ibaresi çıkarılmış yerine "en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak" ibaresi, (c) bendinde 
evrakta sahtecilik ibaresinden sonra "görevi kötüye kullanma" ibaresi eklenmiş, ayrıca maddenin (d) 
bendi seçim sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözümlemek için yeniden düzenlenmiştir. 

51 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan "usûl" ibaresi "üstsoy" "füru" ibaresi "altsoy" 
olarak değiştirilmiş, maddenin son fıkrasına "Aynı kişi birlik ve federasyon başkanı olamaz." hük
mü eklenmiştir. 

53 üncü maddede esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim kurullarının "en az ayda 
bir" toplanacakları hükme bağlanmıştır. 

56 ncı maddenin birinci fıkra hükmünde yer alan konaklama ücretleri ibaresinden sonra gel
mek üzere, "aşağıda belirtilen hadleri aşmamak kaydıyla" ibaresi eklenmiş ve maddeye esnaf ve 
sanatkârlar meslek kuruluşlarının başkan, başkan vekilleri, denetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu 
üyelerine verilecek aylık ücretler (a, b, c, d,) bentlerinde huzur hakkı ücreti (e) bendinde düzenlen
miş, ayrıca yurtiçi ve yurtdışı harcırahlarına sınırlama getirilmiştir. 

57 nci maddenin son fıkrasında "muadili" ibaresinden sonra gelmek üzere "bir alanda" ibaresi 
eklenmiştir. 
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58 inci maddenin son fıkrasında yer alan "Bağ-Kur" ibaresi "Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu" şeklinde değiştirilmiştir. 

61 inci maddenin (a) bendinde yer alan "yarsısı" ibaresi "yarısı" olarak değiştirilmiş, (e) ben
dinde yer alan "maddenin" ibaresi "fıkranın" olarak değiştirilmiştir. 

62 nci maddenin son fıkrasında "bendi hükmü" ibaresinden sonra gelen "ile 15 Mart 1321 
tarihli ve 1414 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İl Özel İdaresi Kanununun 144 üncü maddesinin 
(14) numaralı bendi," ibaresi 5197 sayılı İl Özel İdaresi Kanunundaki düzenleme paralelinde mad
de metninden çıkarılmıştır. 

64 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "üçer kişiden oluşan" ibaresi çıkarılmış, aynı fık
ranın (a) ve (b) bentlerine açıklık getirmek amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

66 ncı maddenin başlığı "esnaf ve sanatkârlar hizmetlerinin finansmanı ve listeler" olarak 
değiştirilmiş, Kanunun uygulanmasında esas teşkil edecek Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr 
veritabanının kurulması, bakımı, onarımı ve yenilenmesi hizmetlerinin yürütülmesini teminen kon
federasyon adına hesap açılmasını içeren birinci fıkra ilave edilmiş, mevcut madde hükmünde yer 
alan "katılacaklar listesi" ibaresinden sonra "bedeli konfederasyon adına açılan bu hesaba yatırıl
mak suretiyle" ibaresi eklenmiş ve devamındaki "Maliye Bakanlığı ile Konfederasyonun görüşü 
alınarak Bakanlıkça belirlenen ücret karşılığında" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

68 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan "tespit edilenlerin" ibaresinden sonra gelen "esnaf 
ve sanatkârlık faaliyetini sürdürmelerine müsaade edilmez." ibaresi çıkarılmış ve "birlik tarafından 
ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı 
yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur." ibaresi eklenmiştir, ikinci fıkranın başında yer alan 
"geçimini şoförlükle temin eden kimseler hariç" ibaresi tasarının 3 ve 7 nci maddelerine paralel 
olarak düzenlenmiştir. 

70 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan "görevlendireceği yardımcısı" ibaresi "genel müdür 
yardımcıları" olarak düzenlenmiştir. 

75 inci maddeye (h) bendi olarak 66 ncı maddeye paralel yönetmelik düzenleme hükmü getiril
miş ve takip eden bentlerin birbirine teselsülü sağlanmış, yönetmeliklerin çıkarılma süresi 1 yıldan 
3 aya indirilmiştir. 

76 ncı maddenin başlığı "Yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar" olarak düzeltilmiştir. 
Geçici Madde 2 metninde yer alan "Halen başkanlık görevini yürütenler, bu Kanunun yürürlük 

tarihinden önceki görevleri sebebiyle, yapılacak ilk seçimlerde, ilk seçimde seçildikleri takdirde 
ikinci seçimlerde de bu Kanundaki başkan seçimiyle ilgili kısıtlamaya tâbi tutulmazlar." hükmü 
madde metninden çıkarılmıştır. 

Geçici Madde 3 metninde yer alan "Bağ-Kur" ibaresi 57 nci maddeye paralel olarak düzenlen
miştir. 

Geçici Madde 7 metninde yer alan "mülga" ibaresi "bu Kanunla yürürlükten kaldırılan" şeklin
de değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 8 metninde yer alan "mülga" ibaresi "bu Kanunla yürürlükten kaldırılan" şeklin
de değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 12 yeni ilave edilen madde hükmü ile ilçelerde kurulu bulunan ve üye sayıları 
200 den az olan odaların birleşmeleri halinde üye sayıları 200'ü aşarsa hayatiyetlerine devam ettir
melerine imkan sağlanmıştır. 

Tasarı metninin tümünde yer alan "tüzük" ibareleri "ana sözleşme" olarak, "aşağıda belirtilmiş
tir" ibareleri "şunlardır" olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri ise alt komisyonca aynen kabul edilmiştir." 
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Komisyonumuz 30.3.2005 tarihinde toplanarak görüşmelerini, alt komisyon metnini esas 
alarak sürdürmeye karar vermiştir. 

Alt komisyon metninin; 
3 üncü maddesinin (a) bendindeki "basit ve gerçek usulde deftere tabi" ibaresi yerine esnaf 

tacir ayrımında hataları önlemek ve karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla "basit usulde vergilen
dirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan" şeklinde 
düzeltilmiştir. 

6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasının devamı olarak esnaf ve sanatkârların herhangi bir meslek 
kolunda faaliyette bulunabilmesi için mesleki odadan belge alınması zorunluluğu olması, ayrıca; es
naf ve sanatkârların yürüttüğü mesleki faaliyet nedeniyle belli bir teşkilat içinde yer almalarının sağ
lanması piyasa ekonomisinin gereği ve çalışma özgürlüğünün kısıtlanmaması bakımında da zorun
ludur. Bu bağlamda, işkolu bazında oluşturulacak dayanışma ve işbirliği ile mesleğin icrası sırasın
da karşılaşılabilecek sorunların en aza indirilmesi, öte yandan, aynı işyerinde birden fazla faaliyet 
gösteren esnaf ve sanatkârların, diğer faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve 
odanın verdiği hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak için, üyenin esas faaliyet konusu dışındaki il
gili odalara da kayıt olma hakkının engellenmemesi ve bu hakkın üyenin isteği halinde kullanılması 
imkanının verilmesi maksadıyla "Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla 
diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir." hükmü eklenmiştir. 

10 uncu maddesinin (ı) bendinde yer alan "% 5'ini" ibaresi, yapılan yardımın sembolik olmak
tan ziyade fonksiyonel olması için "% 10'unu" olarak düzeltilmiştir. 

11 inci maddesinin (p) bendi, defter tasdikleri sebebiyle 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince 
alınan tahsil harçlarının alınamaması Hazinenin önemli bir gelir kaybına uğrayacağı, vergi mükellef
lerinin vergi matrahlarının kavranabilmesi açısından Maliye teşkilatı yönünden vergi güvenliğinin 
gereği gibi sağlanamaması durumu ortaya çıkacağından; defter tasdik işlemlerinin tarafsız bir kurum 
ile yapılması amacıyla madde metninden çıkarılmış ve bentlerin yeniden teselsülü yapılmıştır. 

14 üncü maddesinin (ı) bendinde yer alan, "oda üyelerinin defter tasdikinden ve" ibaresi 11 in
ci maddeye paralel olarak madde metninden çıkarılmıştır. 

20 nci maddesinin (g) bendi, kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal yardım yapıl
masının yanı sıra, herhangi bir ayrımcılığa meydan vermeksizin objektif kriterler esas alınarak, büt
çe imkanları elverişli olmayan üye odalara aynî ve nakdî yardımda bulunması da ilave edildiğinden 
% 5 olarak öngörülen oran yetersiz kalacağından ve yapılan yardımın sembolik olmaktan ziyade 
fonksiyonel olması için oranın % 10'a çıkarılması, ayrıca kamu yararına hizmet eden kuruluşlara 
yardım yapma imkanı verilmesine rağmen, üye odalarına yardım imkanı verilmemesi bir çelişki 
oluşturacağı gerekçesiyle; "(g) imkanları ölçüsünde öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safı 
gelirlerinin % 10'unu geçmemek şartıyla kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal yardım 
yapılmasına ve bütçe imkanları elverişli olmayan üye odalara durumlarını belgelendirmeleri kay
dıyla aynî ve nakdî yardımda bulunulmasına karar vermek." şeklinde düzeltilmiştir. 

22 nci maddesinin (p) bendi, 11'inci maddeye paralellik sağlamak amacıyla metinden çıkarıl
mış ve bentler yeniden teselsül ettirilmiştir. 

25 inci maddesinin (1) bendi, 22 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak madde metnin
den çıkarılmış ve bentler yeniden teselsül ettirilmiştir. 

29 uncu maddesinin (h) bendi, kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal yardım yapıl
masının yanı sıra, herhangi bir ayrımcılığa meydan vermeksizin objektif kriterler esas alınarak, büt
çe imkanları elverişli olmayan üye odalara aynî ve nakdî yardımda bulunması da ilave edildiğinden 
% 5 olarak öngörülen oran yetersiz kalacağından ve yapılan yardımın sembolik olmaktan ziyade 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 851) 



— 17 — 

fonksiyonel olması için oranın % 10'a çıkarılması, ayrıca kamu yararına hizmet eden kuruluşlara 
yardım yapma imkanı verilmesine rağmen, üye odalarına yardım imkanı verilmemesi bir çelişki 
oluşturacağı gerekçesiyle; "(h) imkanları ölçüsünde öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safı 
gelirlerinin % 10'unu geçmemek şartıyla kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal yardım 
yapılmasına ve bütçe imkanları elverişli olmayan üye odalara durumlarını belgelendirmeleri kay
dıyla aynî ve nakdî yardımda bulunulmasına karar vermek." şeklinde düzeltilmiştir. 

37 nci maddesinin (ı) bendi; kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal yardım yapılmasının 
yanı sıra herhangi bir ayrımcılığa meydan vermeksizin objektif kriterler esas alınarak bütçe imkan
ları elverişli olmayan birlik ve federasyonlara ayni ve nakdî yardımda bulunulması da ilave edildiğin
den % 5 olarak öngörülen oran yetersiz kalacağından, yapılan yardımın sembolik olmaktan ziyade 
fonksiyonel olması için oranın % 10'a çıkarılması, ayrıca kamu yararına hizmet eden kuruluşlara yar
dım yapma imkanı verilmesine rağmen, birlik ve federasyonlara yardım yapabilme imkanı veril
memesi bir çelişki oluşturacağı gerekçesiyle "(ı) Eğitim ve öğretim kurumlan açılmasına, öğrenci 
yurtları tesis edilmesine, burs verilmesine ve öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safı gelirinin 
% 10'unu geçmemek şartıyla kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal yardımlarda bulunul
masına, bütçe imkanları yeterli olmayan birlik ve federasyonlara durumlarını belgelendirmek kay
dıyla aynî ve nakdî yardım yapılmasına karar vermek." şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

61 inci maddesinin (d) bendinde geçen "% 5'idir." ibaresi, gelirleri az olan kuruluşların ödeme 
zorluğuna düşmelerini önlemek ve daha ödenebilir oran tespiti amacıyla "% 3'üdür." olarak düzel
tilmiş aynı bendin son cümlesi, birlik, federasyon ve konfederasyonun gelirleri arasında önemli bir 
yere sahip olan katılma payının hesaplanmasında alt kuruluşların gerçek gelirlerine ulaşılması ve bu 
gelirlerin maliyet bedellerinin katılma payı hesabından düşülmesi amacıyla; "katılma payı hesap
lanmasında; bu kanuna göre üst kuruluşlardan satın alınan evrakın maliyet bedeli ile bu kanun dışın
daki diğer kanuni düzenlemeler nedeniyle elde edilen gelirlerin maliyet bedelleri ve bunlar için 
yapılan giderler gayri safı gelirden mahsup edilir." olarak değiştirilmiştir. 

62 nci maddesinin 3 üncü fıkrası, tekrar fiyat teklifi yapılmasında süre sınırlamasının bir an
lamı olmayacağı gerekçesiyle, "Komisyon kararları salt çoğunlukla alınır. Komisyon tarifeleri uy
gun bulmadığı takdirde tarife yürürlükten kalkar." şeklinde değiştirilmiştir. 

66 nci maddesinin madde başlığı madde hükmündeki değişiklik sebebiyle "Listeler" şeklinde 
değiştirilmiş, ayrıca madde esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan ve olağanüstü genel 
kurul toplantılarına katılacak üyeleri belirleyen ve seçim kuruluna verilecek olan genel kurul top
lantısına katılacaklar listesinin, Maliye Bakanlığı ile Konfederasyonun görüşü alınarak Bakanlıkça 
belirlenen ücret karşılığında ilgili esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşu tarafından Bakanlık e-esnaf ve 
sanatkâr veri tabanında temin edilmesi amacıyla; "Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının 
olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına katılacak üyeleri belirleyen ve seçim kuruluna 
verilecek olan genel kurul toplantısına katılacaklar listesi, Maliye Bakanlığı ile Konfederasyonun 
görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen ücret karşılığında ilgili esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşu 
tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından temin edilir. Tahsil edilen ücret tutarları 
bütçeye gelir kaydedilir." şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

67 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının, 2 nci satırındaki "sicil müdürleri" ibaresi işlenen suçun sorum
luluğunun suçu işleyen kişiyi de kapsamasını teminen, "sicil teşkilatı personeli" olarak düzenlenmiştir. 

75 inci maddesinin (h) bendi, 66 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak madde met
ninden çıkarılmış ve bentler yeniden teselsül ettirilmiştir. 

Geçici 2 nci maddesinde, yeni yasaya göre seçimlerin aynı zamanda ve sağlıklı bir şekilde 
yapılmasının temin edilmesi, halen görevde bulunanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girmesinden son-
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ra oluşacak organlarda görev almak isteyenler arasında eşitlik sağlanması, ayrıca organların başkan
lıklarında iki dönem görev yapma esası amaçlandığından; "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce olağan ve olağanüstü genel kurullarını yapmış ve yapmamış olan esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşları, olağan genel kurul toplantılarını ve seçimlerini 2005 yılında olmak üzere; odalar Eylül, 
Ekim aylarında, birlikler ve federasyonlar Kasım ayında, Konfederasyon Aralık ayında, bu Kanuna 
göre yeniden yaparlar. Bu kanuna göre yapılacak ilk seçimlerden itibaren üst üste iki dönem baş
kanlık ve genel başkanlık görevlerinde bulunanlar, iki seçim dönemi geçmedikçe aynı görevlere 
yeniden seçilemezler. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının halen görevde olan yetkili kurul
ları, bu Kanuna göre 2005 yılında yapılacak olağan genel kurul ve seçimlere kadar olan görev 
sürelerini mevcut durumları ile tamamlarlar. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra esnaf ve 
sanatkârlar meslek kuruluşlarının yapılacak olağanüstü genel kurulları ve seçimleri bu Kanuna göre 
yapılır ve yetkili organlar bu Kanuna göre teşekkül ettirilir." şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Geçici 3 üncü maddesinde yer alan, "15.5.2005" tarihleri geçici madde 2'dc yapılan düzen
lemeye paralel olarak "30.6.2005" olarak değiştirilmiştir. 

Geçici 6 ncı maddesinde yer alan, "15.5.2005" tarihi geçici madde 2'de yapılan düzenlemeye 
paralel olarak "30.6.2005" olarak değiştirilmiştir. 

Geçici 7 nci maddesinde yer alan, "15.5.2005" tarihi geçici madde 2'de yapılan düzenlemeye 
paralel olarak "30.6.2005" olarak değiştirilmiştir. 

Alt komisyon metninin diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz gereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan 
Soner Aksoy 

Kütahya 

Kâtip 
Fatma Şahin 

Gaziantep 
Üye 

Ahmet Rıza Acar 
Aydın 
Üye 

Nejat Gencan 
Edirne 

Üye 
Ahmet Üzer 

Gaziantep 
Üye 

Hasan Ören 
Manisa 

Üye 
Şükrü Ünal 
Osmaniye 

Başkanvekili 
Hasan Ali Çelik 

Sakarya 

Üye 
Atilla Basoğlu 

Adana 
Üye 

Mehmet Güner 
Bolu 
Üye 

Mehmet'Ali Arı kan 
Eskişehir 

Üye 
ismail Katmerci 

İzmir 
Üye 

Nuri Çilingir 
Manisa 

Üye 
Mustafa Öztiirk 

Sinop 

Sözcü 
Hasan Angı 

Konya 

Üye 
Tacidar Seyhan 

Adana 
Üye 

Fahri Çakır 
Düzce 

Üye 
Mehmet Vedat Yücesan 

Eskişehir 
Üye 

Ahmet Büyükakkaşlar 
Konya 

Üye 
Vahit Çekmez 

Mersin 
Üye 

Mehmet Öz I ek 
Şanlıurfa 

Uye 
Yekta Haydaroğlu 

Van 

Uye 
Fazlı Erdoğan 

Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 851) 



— 19 — 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK 
KURULUŞLARI KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; esnaf ve 

sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların 
meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, 
meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin 
genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini 
ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek men
suplarının birbirleriyle ve halk ile olan iliş
kilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, 
meslek disiplini ve ahlâkını korumak ve bu 
maksatla kurulan esnaf ve sanatkârlar odaları 
ile bu odaların üst kuruluşu olan birlik, 
federasyon ve Konfederasyonun çalışma usûl 
ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2.- Bu Kanun, esnaf ve sanatkâr

lar ile bunların yanlarında çalışanlar ve esnaf 
ve sanatkârlar tarafından kurulan esnaf ve 
sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluş
ları olan birlik, federasyon ve Konfederasyon 
hakkında uygulanır. Oda ve üst kuruluşları 
tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarıdır. 

Tanımlar 
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit 

bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile 
Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon 
Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek 
kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini ser
mayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayan
dıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini 
kazandırmayacak miktarda olan, meslek ve 
sanat sahipleri ile geçimini şoförlükle temin 
eden kimseleri, 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ 
KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK 
KURULUŞLARI KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; esnaf ve 

sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların 
meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mes
lekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 
menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve mes
lekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının 
birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüst
lüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve 
ahlâkını korumak ve bu maksatla kurulan tüzel 
kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki esnaf ve 
sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluşu 
olan birlik, federasyon ve Konfederasyonun çalış
ma usûl ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2.- Bu Kanun, esnaf ve sanatkâr

lar ile bunların yanlarında çalışanlar ve esnaf 
ve sanatkârlar tarafından kurulan esnaf ve 
sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluş
ları olan birlik, federasyon ve Konfederasyon 
hakkında uygulanır. 

Tanımlar 
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit 

bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile 
Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon 
Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek 
kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini ser
mayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayan
dıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini 
kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde 
vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına 
göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf 
bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakan
lığını, 

c) Genel Müdürlük: Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdür
lüğünü, 

d) Oda: Esnaf ve sanatkârların kuracakları 
ihtisas ve karma esnaf ve sanatkârlar odalarını, 

e) İhtisas odası: Aynı meslekte faaliyette 
bulunan esnaf ve sanatkârların bir araya 
gelerek il merkezlerinde veya ilçelerde kurmuş 
oldukları esnaf ve sanatkârlar odalarını, 

I) Karma oda: İhtisas odası kurabilecek 
sayıya ulaşamayan değişik mesleklerdeki esnaf ve 
sanatkârların bir araya gelerek kuracakları odaları 
ve yeterli sayıya ulaşılamadığı için oda kurulması 
mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârlar 
ile il merkezlerinde ihtisas odası bulunmayan es
naf ve sanatkârların üye olacakları, birlik yönetim 
kurulu tarafından birlik bünyesinde teşekkül et
tirilecek ve idare edilecek odaları, 

g) Şube: Birlik bünyesindeki karma 
odanın, oda kurulamayan ilçelerde açacağı ve 
buradaki esnaf ve sanatkârların işlemlerini 
yapacak şubeleri, 

h) İrtibat bürosu: İhtisas odalarının ve il
çelerdeki karma odaların çalışma bölgeleri 
içerisinde açacakları büroları, 

ı) Birlik: Aynı ilde kurulan esnaf ve sanat
kârlar odalarının, aralarındaki dayanışmayı temin 
etmek ve bu odaların il genelinde işbirliği ve 
ahenk içerisinde çalışmalarını ve gelişmelerini 
sağlamak ve o ilin esnaf ve sanatkârlarını temsil 
etmek amacıyla il merkezlerinde kuracakları es
naf ve sanatkârlar odaları birliklerini, 

j) Federasyon: Aynı meslek dalında 
kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarının, 
üyelerinin meslekî yönden ihtiyaçlarını kar
şılamak, çalışmalarını ve gelişmelerini ülke 
genelinde işbirliği ve ahenk içerisinde yapabil
melerini sağlamak amacıyla, kuracakları esnaf 
ve sanatkârlar federasyonlarını, 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakan

lığını, 
c) Genel Müdürlük: Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdür
lüğünü, 

d) Oda: Esnaf ve sanatkârların kuracakları 
ihtisas ve karma esnaf ve sanatkârlar odalarını, 

e) İhtisas odası: Aynı meslekte faaliyette 
bulunan esnaf ve sanatkârların bir araya 
gelerek il merkezlerinde veya ilçelerde kurmuş 
oldukları esnaf ve sanatkârlar odalarını, 

t) Karma oda: İhtisas odası kurabilecek 
sayıya ulaşamayan değişik mesleklerdeki esnaf 
ve sanatkârların bir araya gelerek kuracakları 
odaları, 

g) Şube: Birlik tarafından oda kurula
mayan ilçelerde açılacak ve buradaki esnaf ve 
sanatkârların işlemlerini yürütecek hizmet 
birimlerini, 

h) İrtibat bürosu: İhtisas odalarının ve il
çelerdeki karma odaların çalışma bölgeleri 
içerisinde açacakları büroları, 

ı) Birlik: Aynı ilde kurulan esnaf ve sanat
kârlar odalarının, aralarındaki dayanışmayı 
temin etmek ve bu odaların il genelinde işbir
liği ve ahenk içerisinde çalışmalarını ve geliş
melerini sağlamak ve o ilin esnaf ve sanatkâr
larını temsil etmek amacıyla il merkezlerinde 
kuracakları esnaf ve sanatkârlar odaları birlik
lerini, 

j) Federasyon: Aynı meslek dalında 
kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarının, 
üyelerinin meslekî yönden ihtiyaçlarını kar
şılamak, çalışmalarını ve gelişmelerini ülke 
genelinde işbirliği ve ahenk içerisinde yapabil
melerini sağlamak amacıyla, kuracakları esnaf 
ve sanatkârlar federasyonlarını, 

k) Konfederasyon: Esnaf ve sanatkârlar 
odaları, birlikleri ve federasyonları arasında 
birliği temin, gelişme ve ilerlemeyi sağlamak 
ve genel olarak esnaf ve sanatkârların çalış-
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k) Konfederasyon: Esnaf ve sanatkârlar 
odaları, birlikleri ve federasyonları arasında 
birliği temin, gelişme ve ilerlemeyi sağlamak 
ve genel olarak esnaf ve sanatkârların çalış
malarını meslekî yönden ve kamu yararına uy
gun olacak şekilde düzenlemek ve bu hususta 
gerekli görülecek her türlü tedbiri almak ve 
teşebbüste bulunmak, meslekî eğitimlerini 
geliştirmek, esnaf ve sanatkârları yurt çapında 
ve uluslararası düzeyde temsil etmek, sorun
larının çözümü için ulusal ve uluslararası 
kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişim
lerde bulunmak, ulusal ekonomideki geliş
melere paralel olarak lüzumlu görülecek mes
lekî tedbirleri almak ve Bakanlık tarafından es
naf ve sanatkârlarla ilgili verilecek görevleri 
yapmak üzere kurulan Türkiye Esnaf ve Sanat
kârları Konfederasyonunu, 

1) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları: 
Oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonu, 

m) Sicil: Bulunduğu il idarî sınırları 
içerisinde çalışmak üzere birlik bünyesinde ay
rı bir birim olarak kurulan Esnaf ve Sanatkâr 
Sicil Müdürlüğünü, 

n) Sicil Gazetesi: Türkiye Esnaf ve Sanat
kârlar Sicil Gazetesini, 

o) Asgarî ücret: On altı yaşından büyük iş
çiler için uygulanan brüt asgarî ücreti, 

ifade eder. 
İKİNCİ KISIM 

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Odaların kuruluşu 
MADDE 4.- Odalar, oda kurulmak istenen 

yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek 
sahipleri ile esnaftan en az beşyüz kişinin isteği ve 
Bakanlık izni ile kurulur. Oda unvanında esnaf, 
sanatkâr veya esnaf ve sanatkâr ibaresi yer alır. 

Oda kuruluşu ile ilgili olarak mülkî idare 
amirliğine verilecek müracaat dilekçesine 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
malarını meslekî yönden ve kamu yararına uy
gun olacak şekilde düzenlemek ve bu hususta 
gerekli görülecek her türlü tedbiri almak ve 
teşebbüste bulunmak, meslekî eğitimlerini 
geliştirmek, esnaf ve sanatkârları yurt çapında 
ve uluslararası düzeyde temsil etmek, sorun
larının çözümü için ulusal ve uluslararası 
kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişim
lerde bulunmak, ulusal ekonomideki geliş
melere paralel olarak lüzumlu görülecek mes
lekî tedbirleri almak ve Bakanlık tarafından es
naf ve sanatkârlarla ilgili verilecek görevleri 
yapmak üzere kurulan Türkiye Esnaf ve Sanat
kârları Konfederasyonunu, 

1) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları: 
Oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonu, 

m) Sicil: Bulunduğu il idarî sınırları 
içerisinde çalışmak üzere birlik bünyesinde ay
rı bir birim olarak kurulan Esnaf ve Sanatkâr 
Sicili Müdürlüğünü, 

n) Sicil Gazetesi: Türkiye Esnaf ve Sanat
kârlar Sicil Gazetesini, 

o) Asgarî ücret: On altı yaşından büyük iş
çiler için uygulanan brüt asgarî ücreti, 

p) Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veritabanı: 
Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının işlem
lerinin ve verilecek hizmetlerin elektronik or
tamda yapılmasını sağlayan sistemi, 

ifade eder. 
İKİNCİ KISIM 

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Odaların kuruluşu 
MADDE 4.- Odalar, oda kurulmak istenen 

yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek 
sahipleri ile esnaftan en az beşyüz kişinin isteği ve 
Bakanlık izni ile kurulur. Oda unvanında esnaf, 
sanatkâr veya esnaf ve sanatkâr ibaresi yer alır. 

Oda kuruluşu ile ilgili olarak mülkî idare 
amirliğine verilecek müracaat dilekçesine 
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Bakanlık tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanat
kâr veri tabanında hazırlanmış örneğine uygun 
düzenlenen oda kuruluş tutanağı ve oda tüzüğü 
eklenir. Ayrıca oda kurucu üyelerinin tüm bil
gilerinin eksiksiz olarak Bakanlık c-esnaf ve 
sanatkâr veri tabanına girişi yapılır. Oda 
kuruluş tutanağı sicil müdürünün gözetiminde 
tanzim ve imza edilir. Oda kuruluş tutanağının 
gerçeğe uygun olup olmamasından sicil 
müdürü sorumludur. 

Oda tüzüğü noter huzurunda düzenlenir. 
Mülkî idare amirliği onbeş gün içinde 

kuruluş talebini inceler ve görüşü ile birlikte 
kuruluş belgelerini noksansız olarak Bakanlığa 
gönderir. Bakanlık kuruluş talebi hakkında il
gili birliğin görüşünü alır. Bakanlık bir ay için
de kuruluş için izin verip vermediğini bildir
mediği takdirde oda kurulmuş sayılır. 

Kurulan odanın üyeleri arasında olup diğer 
odalardan ayrılmış olanların eski odalarındaki 
üyeliği sona erer ve dosyası üyesi olduğu yeni 
kurulan odaya bir ay içinde devredilir. 

Karma odalarda, odanın talebi ve birliğin 
onayı ile meslek komiteleri kurulabilir. 

Odaların çalışma bölgesi 
MADDE 5.- Odaların çalışma bölgesi, 

bulundukları ilçenin idarî sınırlarıdır. 
Birden fazla ilçe bulunan büyükşehir il 

merkezlerinde kurulan odaların çalışma bölgesi 
büyükşehire dahil ilçelerin idarî sınırlarıdır. 

Aynı çalışma bölgesinde, faaliyet konusu 
aynı olan birden fazla oda kurulamaz. 

Çalışma bölgesi odaların faaliyet sınırlarını 
belirler, esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyet
leri çalışma bölgesi ile sınırlandırılamaz. 

Odalar, her türlü sorumluluk kendilerine 
ait olmak kaydıyla çalışma bölgesi içinde, bir
likten izin alarak irtibat bürosu açabilirler. 

Odaya kayıt 
MADDE 6.- Esnaf ve sanatkârların sicile 

kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
Bakanlık tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanat
kâr veri tabanında hazırlanmış örneğine uygun 
düzenlenen oda kuruluş tutanağı ve oda ana 
sözleşmesi eklenir. Ayrıca oda kurucu 
üyelerinin tüm bilgilerinin eksiksiz olarak 
Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanına 
girişi yapılır. Oda kuruluş tutanağı ve ana söz
leşmesi sicil müdürünün gözetiminde tanzim 
ve imza edilir. Oda kuruluş işlemlerinin ger
çeğe uygun olup olmamasından sicil müdürü 
sorumludur. 

Mülkî idare amirliği onbeş gün içinde 
kuruluş talebini inceler ve görüşü ile birlikte 
kuruluş belgelerini noksansız olarak Bakanlığa 
gönderir. Bakanlık kuruluş talebi hakkında il
gili birliğin görüşünü alır. Bakanlık bir ay için
de kuruluş için izin verip vermediğini bildir
mediği takdirde oda kurulmuş sayılır. 

Kurulan odanın üyeleri arasında olup diğer 
odalardan ayrılmış olanların eski odalarındaki 
üyeliği sona erer ve dosyası üyesi olduğu yeni 
kurulan odaya bir ay içinde devredilir. 

Karma odalarda, odanın talebi ve birliğin 
onayı ile meslek komiteleri kurulabilir. 

Odaların çalışma bölgesi 
MADDE 5.- Odaların çalışma bölgesi, 

bulundukları ilçenin idarî sınırlarıdır. 
Birden fazla ilçe bulunan büyükşehir il 

merkezlerinde kurulan odaların çalışma bölgesi 
büyükşehire dahil ilçelerin idarî sınırlarıdır. 

Aynı çalışma bölgesinde, faaliyet konusu 
aynı olan birden fazla oda kurulamaz. 

Çalışma bölgesi odaların faaliyet sınırlarını 
belirler, esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyet
leri çalışma bölgesi ile sınırlandırılamaz. 

Odalar, her türlü sorumluluk kendilerine 
ait olmak kaydıyla çalışma bölgesi içinde, bir
likten izin alarak irtibat bürosu açabilirler. 

Odaya kayıt 
MADDE 6.- Esnaf ve sanatkârların sicile 

kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya 
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kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve 
sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elek
tronik ortamda, işyerlerinin bulunduğu yerdeki, 
işyerleri seyyar olanların ikametgâhlarının 
bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili 
ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ih
tisas odası bulunmayanlarınki ise ilçelerde kar
ma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda 
yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik karar
larını ilk toplantısında alır. 

Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı 
için oda kurulması mümkün olmayan yerler
deki esnaf ve sanatkârlar, il merkezlerinde daha 
önce kurulmuş karma oda varsa bu odalara, 
daha önce kurulmuş karma oda yoksa birlik 
bünyesinde kurulacak olan ve birlik yönetimi 
tarafından sevk ve idare edilen karma odaya 
üye kaydedilirler. Birlik organları aynı zaman
da birlik bünyesindeki karma odanın da or
ganıdır. Bu şekildeki karma odalar, oda 
kurulamayan ilçelerde de şube açabilirler. Bir
lik bünyesindeki karma odaların üye sayısı beş-
yüzü geçtiği takdirde bunlar da müstakil karma 
oda olarak kuruluş için Bakanlığa müracaat 
ederler. 

Aynı işyerinde birden fazla konuda 
faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas 
faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, 
üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek 
kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da 
sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir. 

Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olan
lar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bün
yesindeki ticaret ve sanayi odasına, ticaret 
odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; 
bu odalara kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanat
kârlar odasına kayıt edilemezler. Sermaye şir
ketlerinin ortakları, başkaca esnaf ve sanatkâr
lık faaliyeti olmadıkça, sadece şirket ortaklığı 
sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkârlar 
odalarına üye kayıt edilemezler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Kabul Ettiği Metin) 
kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve 
sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik 
ortamda, işyerlerinin bulunduğu yerdeki, işyer
leri seyyar olanların ikametgâhlarının bulun
duğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ih
tisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ih
tisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma 
odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim 
kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk 
toplantısında alır. 

Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı 
için, oda kurulması mümkün olmayan yerler
deki esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik 
marifetiyle tutulur. Esnaf ve sanatkârlara 
odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube aç
mak suretiyle birlik tarafından verilir. 

Aynı işyerinde birden fazla konuda 
faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas 
faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, 
üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek 
kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da 
sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir. 

Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olan
lar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bün
yesindeki, ticaret ve sanayi odasına, ticaret 
odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; 
bu odalara kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanat
kârlar odasına kaydedilemezler. Sermaye şir
ketlerinin ortakları, başkaca esnaf ve sanatkâr
lık faaliyeti olmadıkça, sadece şirket ortaklığı 
sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkârlar 
odalarına üye kaydedilemezler. 
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Üyelik şartları 
MADDE 7.- Esnaf ve sanatkârlarda, oda 

üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmak 

veya yabancı devlet uyruğunda bulunmakla 
beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor ol
mak. 

b) Medeni haklan kullanma ehliyetine 
sahip olmak. 

c) Geçimini şoförlükle temin eden kim
seler hariç, vergi mükellefi olmak ya da ver
giden muaf olmak. 

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bün
yesindeki odalara kayıtlı olmamak. 

Üyeliğin son bulması 
MADDE 8.- Aşağıda belirtilen durumlar

da üyenin oda kaydının silinmesine yönetim 
kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bil
dirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı 
silinen üyeye oda tarafından on gün içinde 
üyenin odaya bildirdiği işyeri veya ikamet ad
resine yazılı olarak bildirilir. 

a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi 
dışına çıkanlar. 

b) 7 nci maddede belirtilen şartlardan her
hangi birini kaybedenler veya bu şartlardan her
hangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar. 

c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli 
olarak men edilenler. 

d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı 
ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettir
meyenler. 

Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, 
üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği 
sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde 
üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce 
kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. 
Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluş
larının yetkili organlarında görevli olup da, oda 
üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye 
uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de, 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
Üyelik şartları 
MADDE 7.- Oda üyeliği için aşağıdaki 

şartlar aranır: 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla 
beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor ol
mak. 

b) Medeni haklan kullanma ehliyetine 
sahip olmak. 

c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden 
muaf olmak. 

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bün
yesindeki odalara kayıtlı olmamak. 

Üyeliğin son bulması 
MADDE 8.- Aşağıda belirtilen durumlar

da üyenin oda kaydının silinmesine yönetim 
kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bil
dirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı 
silinen üyeye oda tarafından on gün içinde 
üyenin odaya bildirdiği işyeri veya ikamet ad
resine yazılı olarak bildirilir. 

a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi 
dışına çıkanlar. 

b) 7 nci maddede belirtilen şartlardan her
hangi birini kaybedenler veya bu şartlardan her
hangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar. 

c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli 
olarak men edilenler. 

d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı 
ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettir
meyenler. 

Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, 
üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği 
sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde 
üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce 
kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. 
Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluş
larının yetkili organlarında görevli olup da, oda 
üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye 
uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de, 
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kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini 
tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin 
yetkili organ üyelikleri devam etmez. 

Odaların organları 
MADDE 9.- Oda organları aşağıda belir

tilmiştir: 
a) Genel kurul: Genel kurul toplantı tarihin

den en az altı ay önce odaya kayıt olmuş ve 
Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından, il
gili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafın
dan alınacak, genel kurul toplantısına katılacak
lar listesine dahil olan üyelerden oluşur. 

b) Yönetim kurulu: Başkan dahil olmak 
üzere, üye sayısı 2000'den az olan odalarda 5, üye 
sayısı 2000-10000 olanlarda 7, 10001 ve daha 
fazla olan odalarda 9 kişiden oluşur ve genel 
kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle görev yap
mak üzere seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçilir. 

c) Denetim kurulu: Genel kurul üyeleri 
arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere 
seçilecek üç kişiden oluşur. Aynı sayıda yedek 
üye seçilir. 

Oda genel kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 10.- Oda genel kurulunun görev 

ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 
a) Oda başkanını, yönetim kurulu ve 

denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek. 
b) Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim 

kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider hesap
larını incelemek, kabul veya reddetmek. 

c) Yönetim kurulu ve denetim kurulunu 
ibra etmek. 

d) Yeni döneme ait çalışma programı ile 
bu programda yer alacak olan, üyelerin meslekî 
eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını ve 
tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya değiş
tirerek kabul etmek. 

e) Sorumluluğu görülen yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri hakkında dava açılması 
hususunda yönetim kurulunca verilecek rapor
ları incelemek ve onamak, sorumluluğu 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini 
tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin 
yetkili organ üyelikleri devam etmez. 

Odaların organları 
MADDE 9.- Oda organları şunlardır: 
a) Genel kurul: Genel kurul toplantı 

tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş 
ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanın
dan, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu 
tarafından alınacak, genel kurul toplantısına 
katılacaklar listesine dahil olan üyelerden 
oluşur. 

b) Yönetim kurulu: Başkan dahil olmak 
üzere, üye sayısı 1000'den az olan odalarda 7, üye 
sayısı 1000-2000 olanlarda 9, 2000'den fazla 
olan odalarda 11 kişiden oluşur ve genel kurul 
üyeleri arasından dört yıl süreyle görev yapmak 
üzere seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçilir. 

c) Denetim kurulu: Genel kurul üyeleri 
arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere 
seçilecek üç kişiden oluşur. Aynı sayıda yedek 
üye seçilir. 

Oda genel kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 10.- Oda genel kurulunun görev 

ve yetkileri şunlardır: 
a) Oda başkanını, yönetim kurulu ve 

denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek. 
b) Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim 

kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider hesap
larını incelemek, kabul veya reddetmek. 

c) Yönetim kurulu ve denetim kurulunu 
ibra etmek. 

d) Yeni döneme ait çalışma programı ile 
bu programda yer alacak olan, üyelerin meslekî 
eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını ve 
tahmini bütçeyi incelemek, aynen veya değiş
tirerek kabul etmek. 

e) İşlem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve 
cezai sorumluluğu tespit edilen organ üyeleri 
hakkında dava açılmasına, bunların görevde 
kalıp kalmamasına karar vermek. 
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görülen kimselerin açılacak dava sonucuna 
kadar göreve devam edip etmeyeceklerine 
karar vermek. 

f) Bakanlıkça düzenlenen oda tüzüğünde 
değişiklik yapılması hakkında yönetim 
kurulunca Bakanlıktan alınacak ön izne 
dayanarak karar vermek. 

g) Odanın meslekî faaliyet alanını ilgilen
diren konuda kurulabilecek federasyona 
kurucu olma hususunda alınan yönetim kurulu 
kararını onaylamak. 

h) Bakanlıktan alınan ön izne dayanarak 
fesih teklifi hakkında karar vermek. 

ı) İmkanları nispetinde öncelikle faaliyet 
alanları ile ilgili branşlarda olmak üzere öğren
ci okutulmasına, bir evvelki yıl gayrisafi gelir
lerinin %10'unu geçmemek kaydıyla kamu 
yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge 
veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla 
muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda 
bulunulmasına karar vermek. 

j) Bağlı olduğu birliğin muvafakati alın
mak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye 
yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve 
satımına, gayrimenkul karşılığında veya sair 
surette ödünç para alınmasına karar vermek, 

k) Bağlı olduğu birliğin muvafakati alın
mak kaydıyla üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştır
mak ve mesleğin genel menfaatlere uygun 
olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı 
olarak, kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve 
kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun 
olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak 
üzere vakıf kurmaya karar vermek ve bu 
konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim 
kuruluna yetki vermek. 

1) Yönetim kurulu tarafından teklif edilen 
uyulması zorunlu meslekî kararları kabul ya da 
reddetmek. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
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0 Bakanlıkça düzenlenen oda ana sözleş

mesinde değişiklik yapılması hakkında 
yönetim kurulunca Bakanlıktan alınacak ön iz
ne dayanarak karar vermek. 

g) Odanın meslekî faaliyet alanını ilgilen
diren konuda kurulabilecek federasyona 
kurucu olma hususunda alman yönetim kurulu 
kararını onaylamak. 

h) Bakanlıktan alınan ön izne dayanarak 
fesih teklifi hakkında karar vermek. 

ı) İmkanları nispetinde öncelikle faaliyet 
alanları ile ilgili branşlarda olmak üzere öğren
ci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safı gelir
lerinin %10'unu geçmemek kaydıyla kamu 
yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge 
veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla 
muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda 
bulunulmasına karar vermek. 

j) Bağlı olduğu birliğin muvafakati alın
mak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye 
yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve 
satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para 
alınmasına karar vermek. 

k) Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak 
kaydıyla üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını kar
şılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak ve 
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak geliş
mesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak kurul
muş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere 
iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve 
öğretini kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya 
karar ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere 
yönetim kuruluna yetki vermek. 

I) Yönetim kurulu tarafından teklif edilen 
uyulması zorunlu meslekî kararları kabul ya da 
reddetmek. 
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Oda yönetim kurulunun görev ve yet
kileri 

MADDE 11.- Oda yönetim kurulunun 
görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Oda işlerini mevzuat ve genel kurul 
kararlarına uygun olarak yürütmek. 

b) Bakanlığın vereceği görevleri yerine 
getirmek. 

c) Yeni döneme ait çalışma programı ile bu 
program içinde yer alacak olan, üyelerin mes
lekî eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını 
ve tahmini bütçeyi hazırlamak ve genel kurula 
sunmak. 

d) Uyulması zorunlu meslekî kararları al
mak hususunda, bağlı bulunduğu birliğe iletil
mek üzere genel kurula teklifte bulunmak. 

e) Oda üyelerinin sicillerini tutmak ve bu 
bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanında güncelleştirerek eksiksiz ve doğru 
olarak her an hazır halde bulundurmak, üyeler 
tarafından talep edilen belgeleri bilgisayar or
tamında düzenlemek, ayrıca üyelerinin çalışma 
konuları hakkında resmî makamlarca is
tenilecek bilgileri vermek. 

f) Oda üyelerinin çalışma konularına giren 
hususlarda haklarını korumak için resmî ve özel 
kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, 
üyelerinin meslekî menfaatlerini ilgilendiren 
konularda, adlî ve idarî yargı mercileri önünde 
oda başkanı marifetiyle odayı temsil etmek. 

g) Oda üyelerinden yıllık aidatları elek
tronik ortamda tahsil etmek, 

h) Üyelerin, çalışma konularına giren iş
lerde gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını 
karşılamak bakımından, gerekli tedbirleri al
mak, kurslar düzenlemek ve bu konuda ihtiyaç 
duyulan tesisleri kurmak üzere genel kurula 
teklifte bulunmak, bu bilgileri Bakanlık e-esnaf 
ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek takip 
etmek. 
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Oda yönetim kurulunun görev ve yet

kileri 
MADDE 11.- Oda yönetim kurulunun 

görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Oda işlerini mevzuat ve genel kurul 

kararlarına uygun olarak yürütmek. 
b) Bakanlığın mevzuat gereği vereceği 

görevleri yerine getirmek. 
c) Yeni döneme ait çalışma programı ile bu 

program içinde yer alacak olan, üyelerin mes
lekî eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını 
ve tahmini bütçeyi hazırlamak ve genel kurula 
sunmak. 

d) Uyulması zorunlu meslekî kararları al
mak hususunda, bağlı bulunduğu birliğe iletil
mek üzere genel kurula teklifte bulunmak. 

e) Oda üyelerinin sicillerini tutmak ve bu 
bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanında güncelleştirerek eksiksiz ve doğru 
olarak her an hazır halde bulundurmak, üyeler 
tarafından talep edilen belgeleri bilgisayar or
tamında düzenlemek, ayrıca üyelerinin çalışma 
konuları hakkında resmî makamlarca is
tenilecek bilgileri vermek. 

f) Oda üyelerinin çalışma konularına giren 
hususlarda haklarını korumak için resmî ve 
özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, 
üyelerinin meslekî menfaatlerini ilgilendiren 
konularda, adlî ve idarî yargı mercileri önünde 
oda başkanı marifetiyle odayı temsil etmek. 

g) Oda üyelerinden yıllık aidatları elektronik 
ortamda tahsil etmek, 

h) Üyelerin, çalışma konularına giren iş
lerde gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını 
karşılamak bakımından, gerekli tedbirleri al
mak, kurslar düzenlemek ve bu konuda ihtiyaç 
duyulan tesisleri kurmak üzere genel kurula 
teklifte bulunmak, bu bilgileri Bakanlık e-esnaf 
ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek takip 
etmek. 
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ı) Resmî ve özel merciler tarafından is
tenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek. 

j) Bakanlıktan ön izni alınmış tüzük 
değişikliklerini genel kurula teklif etmek. 

k) Genel sekreter ve diğer personelin 
atama, terfi, cezalandırma ve görevlerine son 
verilmesine karar vermek, personele ait bil
gileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanında güncelleyerek takip etmek. 

1) Oda üyelerince üretilen mal ve hizmet
lerin kalitesini, standartlarına ve sağlık koşul
larına uygun şekilde üretilip üretilmediğini ve 
ücret tarifelerine uyulup uyulmadığını il
gililerin başvurusu üzerine veya doğrudan veya 
uzman kimseler aracılığı ile kontrol etmek, ay
rıca meslekî teamüle aykırı davranışları belir
lenen üyelere yazılı ihtarda bulunmak, tekrarı 
halinde ilgilileri birlik disiplin kuruluna bildir
mek, tüketicilerin korunması için gerekli ted
birleri almak ve üyeleri hakkında bu konuda 
odaya yapılan şikayetleri incelemek. 

m) Oda üyeleri ve müşterileri arasında 
çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek, ceza 
gerektiren hallerde konuyu birlik disiplin 
kuruluna sevk etmek. 

n) Muhasebe işlemlerini bilgisayar or
tamında yerine getirmek ve üyelerin talebi doğ
rultusunda düzenlenen ve onanan belgeleri bil
gisayar sisteminden yararlanarak vermek. 

o) Mesleğe yeni girecek esnaf ve sanatkâr
lara meslekî eğitimler vererek, ticari faaliyet
lerine başlayabilmeleri ve işyeri açma ruhsat
lan için ilgili belediyeye verilmek üzere mes
lekî yeterlik belgesi vermek; üyelerine meslekî 
konularda danışmanlık yapmak. 

p) Sadece üyesi olan esnaf ve sanatkârların 
tasdike tâbi defterlerini tasdik etmek, ayrıca, 
talep eden üyelerinin basit usûldeki muhasebe 
işlemlerini ücreti mukabilinde yürütmek. 

r) İlçelerde, oda üyelerinin müşterileriyle 
ilişkisinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, konu 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
ı) Resmî ve özel merciler tarafından is

tenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek. 
j) Bakanlıktan ön izni alınmış oda ana söz

leşmesi değişikliklerini genel kurula teklif etmek. 
k) Genel sekreter ve diğer personelin 

atama, terfi, cezalandırma ve görevlerine son 
verilmesine karar vermek, personele ait bil
gileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanında güncelleyerek takip etmek. 

1) Oda üyelerince üretilen mal ve hizmet
lerin kalitesini, standartlarına ve sağlık koşul
larına uygun şekilde üretilip üretilmediğini ve 
ücret tarifelerine uyulup uyulmadığını il
gililerin başvurusu üzerine veya doğrudan veya 
uzman kimseler aracılığı ile kontrol etmek, ay
rıca meslekî teamüle aykırı davranışları belir
lenen üyelere yazılı ihtarda bulunmak, tekrarı 
halinde ilgilileri birlik disiplin kuruluna bildir
mek, tüketicilerin korunması için gerekli ted
birleri almak ve üyeleri hakkında bu konuda 
odaya yapılan şikayetleri incelemek. 

m) Oda üyeleri ve müşterileri arasında 
çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek, ceza 
gerektiren hallerde konuyu birlik disiplin 
kuruluna sevk etmek. 

n) Muhasebe işlemlerini bilgisayar or
tamında yerine getirmek ve üyelerin talebi doğ
rultusunda düzenlenen ve onanan belgeleri bil
gisayar sisteminden yararlanarak vermek. 

o) Mesleğe yeni girecek esnaf ve sanatkâr
lara meslekî eğitimler vererek, ticari faaliyet
lerine başlayabilmeleri ve işyeri açma ruhsat
ları için ilgili belediyeye verilmek üzere mes
lekî yeterlik belgesi vermek; üyelerine meslekî 
konularda danışmanlık yapmak. 

p) İlçelerde, oda üyelerinin müşterileriyle 
ilişkisinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, konu 
hakem heyetlerine intikal ettirilmiş ise bu 
hakem heyetlerine üye görevlendirmek. 

r) Bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini 
Şubat ayı sonuna kadar, genel kurul evrakını 
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hakem heyetlerine intikal ettirilmiş ise bu 
hakem heyetlerine üye görevlendirmek. 

s) Bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini 
Şubat ayı sonuna kadar, genel kurul evrakını 
ise genel kurulu takip eden on gün içinde bağlı 
bulunduğu birliğe ve federasyona göndermek. 

Oda denetim kurulunun görev ve yet
kileri 

MADDE 12.- Oda denetim kurulunun 
görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Bu Kanunla verilen görevler ile genel 
kurulda alınan kararların yönetim kurulu 
tarafından yerine getirilip getirilmediğini in
celemek. 

b) Oda işlemlerinin mevzuat ve oda 
tüzüğü çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğini 
incelemek. 

c) Bakanlık ve oda üst kuruluşları tarafın
dan verilen görevlerin yapılıp yapılmadığını in
celemek. 

d) Odanın yıllık aidatlarının üyelerden 
zamanında tahsil edilip edilmediğini kontrol et
mek ve odanın işlem ve hesapları hakkında 
genel kurula rapor vermek. 

e) Odanın üye kayıtlarının Bakanlık e-es-
naf ve sanatkâr veri tabanında, yeterli bilgileri 
haiz şekilde tutulmasını kontrol etmek. 

f) Genel kurulu olağanüstü toplantıya 
çağırmak. 

Denetim kurulu üyeleri, yukarıda sayılan 
görev ve yetkilerinden (d) ve (f) bentlerinde 
belirtilenleri salt çoğunlukla yerine getirirler. 

Resmî ve özel kuruluşlarla ilişkiler 
MADDE 13.- Resmî ve özel kuruluşlarca 

tacir ve sanayiciden meslekî faaliyetleri ile ilgili 
olarak istenilen ve 18/5/2004 tarihli ve 5174 
sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen 
belgeler, esnaf ve sanatkârlar için mensup ol
dukları oda tarafından düzenlenir ve verilir. 

Resmî makamlarca, esnaf ve sanatkârların 
meslekî faaliyetlerini ilgilendiren hususlarda 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
ise genel kurulu takip eden on gün içinde bağlı 
bulunduğu birliğe ve federasyona göndermek. 

Oda denetim kurulunun görev ve yet
kileri 

MADDE 12.- Oda denetim kurulunun 
görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bu Kanunla verilen görevler ile genel 
kurulda alınan kararların yönetim kurulu 
tarafından yerine getirilip getirilmediğini in
celemek. 

b) Oda işlemlerinin mevzuat ve oda ana 
sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilip getiril
mediğini incelemek. 

c) Bakanlık ve oda üst kuruluşları tarafın
dan verilen görevlerin yerine getirilip getiril
mediğini incelemek. 

d) Odanın yıllık aidatlarının üyelerden 
zamanında tahsil edilip edilmediğini kontrol et
mek ve odanın işlem ve hesaplan hakkında 
genel kurula rapor vermek. 

e) Odanın üye kayıtlarının Bakanlık e-es-
naf ve sanatkâr veri tabanında, yeterli bilgileri 
haiz şekilde tutulmasını kontrol etmek. 

f) Genel kurulu olağanüstü toplantıya 
çağırmak. 

Denetim kurulu üyeleri, yukarıda sayılan 
görev ve yetkilerinden (d) ve (f) bentlerinde 
belirtilenleri salt çoğunlukla yerine getirirler. 

Resmî ve özel kuruluşlarla ilişkiler 
MADDE 13.- Resmî ve özel kuruluşlarca 

tacir ve sanayiciden meslekî faaliyetleri ile ilgili 
olarak istenilen ve 18.5.2004 tarihli ve 5174 
sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen 
belgeler, esnaf ve sanatkârlar için mensup ol
dukları oda tarafından düzenlenir ve verilir. 

Resmî makamlarca, esnaf ve sanatkârların 
meslekî faaliyetlerini ilgilendiren hususlarda 
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alınacak kararlarda, ilgili odanın mütalaasından 
faydalanılır ve kurulacak komisyonlara oda 
temsilcisinin katılması sağlanır. 

Belediyeler; ruhsat verebilmek için, işyeri 
açmak veya meslekî faaliyette bulunmak is
teyen esnaf ve sanatkârlardan sicil tasdik
namesi ile üye olduklarına dair ilgili oda bel
gesini istemek zorundadırlar. 

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, 
kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf ve sanatkâr 
kredi ve kefalet kooperatifleri ve bankalar oda 
üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlem
lerinde üye olduklarına dair ilgili oda belgesini 
istemek zorundadırlar. 

Odaların gelirleri 
MADDE 14.- Odaların gelirleri aşağıda 

belirtilmiştir: 
a) Yıllık aidat. 
b) Konfederasyonca belirlenen tarife üc

retleri karşılığında düzenlenecek ve onanacak 
belgeler ile yapılan hizmetler karşılığında 
alınacak ücretler. 

c) Meslekî yeterlik belgesi ücretleri. 
d) Yayın gelirleri. 
e) Sınav ücretleri. 
f) Oda amacını gerçekleştirmek için 

kurulacak kuruluşların ve iştiraklerin gelirleri. 
g) Oda tarafından düzenlenecek danış

manlık, eğitim, kurs ve sosyal faaliyet gelirleri. 
h) Oda üyelerinin defter tasdikinden ve muha

sebe işlerinin yapılmasından elde edilen gelirler. 
ı) Faiz ve diğer gelirler. 
j) Bağış ve yardımlar. 
Fesih, tasfiye ve iptal 
MADDE 15.- Odalar aşağıdaki sebeplerle 

fesih olunur: 
a) Üye mevcudunun ikiyüzden aşağıya 

düşmesi. 
b) Bakanlıkça yapılacak uyarıya rağmen 

mevzuata aykırı genel kurul kararlarının iki ay 
içinde düzeltilmemesi. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
alınacak kararlarda, ilgili odanın mütalaasından 
faydalanılır ve kurulacak komisyonlara oda 
temsilcisinin katılması zorunludur. 

Belediyeler; ruhsat verebilmek için, işyeri 
açmak veya meslekî faaliyette bulunmak is
teyen esnaf ve sanatkârlardan sicil tasdik
namesi ile üye olduklarına dair ilgili oda bel
gesini istemek zorundadırlar. 

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, 
kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf ve sanatkâr 
kredi ve kefalet kooperatifleri ve bankalar oda 
üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlem
lerinde üye olduklarına dair ilgili oda belgesini 
istemek zorundadırlar. 

Odaların gelirleri 
MADDE 14.- Odaların gelirleri şunlardır: 
a) Kayıt ücreti. 
b) Yıllık aidat. 
c) Konfederasyonca belirlenen tarife üc

retleri karşılığında düzenlenecek ve onanacak 
belgeler ile yapılan hizmetler karşılığında 
alınacak ücretler. 

d) Meslekî yeterlik belgesi ücretleri. 
e) Yayın gelirleri. 
f) Sınav ücretleri. 
g) Oda amacını gerçekleştirmek için 

kurulacak kuruluşların ve iştiraklerin gelirleri. 
h) Oda tarafından düzenlenecek danış

manlık, eğitim, kurs ve sosyal faaliyet gelirleri. 
ı) Muhasebe işlerinin yapılmasından elde 

edilen gelirler. 
j) Faiz ve diğer gelirler. 
k) Bağış ve yardımlar. 
Fesih, tasfiye ve iptal 
MADDE 15.- Odaların fesih sebepleri 

şunlardır: 
a) Üye mevcudunun ikiyüzden aşağıya 

düşmesi. 
b) Bakanlıkça yapılacak uyarıya rağmen 

mevzuata aykırı genel kurul kararlarının iki ay 
içinde düzeltilmemesi. 
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c) Konfederasyonca tespit edilen yıllık 
zorunlu giderleri karşılayacak miktarda gelir sağ
layamadığının birlik tarafından tespit edilmesi 
üzerine yapılacak yazılı uyarıya rağmen odanın 
mali durumunun bir yıl içinde iyileştirilememesi. 

d) Odanın faaliyet alanına giren hususlar
dan aynı meslek koluna mensup esnaf ve sanat
kârların zamanla ayrı oda kurmaları sonucu, 
kalan üye sayısının ikiyüzden aşağı düşmesi. 

Odalar yukarıda yazılı sebeplerle Bakan
lığın teklifi üzerine yetkili asliye hukuk mah
kemesi kararıyla fesih olunur. 

Yukarıdaki hükümlere göre feshedilen 
odaların bağlı oldukları birlikçe görevlen
dirilecek heyet tarafından, borçları kendi var
lığından ödenip, alacakları tahsil edildikten ve 
tasfiye giderleri de karşılandıktan sonra 
kalacak meblağ ile aynî haklar, heyet tarafın
dan tutanakla birliğe devredilir. Kuruluşu 
yapılan odanın, daha sonra kuruluşunun usûle 
uygun olmadığının anlaşılması halinde, süre 
kaydı aranmaksızın odanın kuruluşu Bakanlık 
tarafından iptal edilir. Odanın kuruluş işleminin 
iptali halinde ise, odanın mal varlığı birliğe 
devredilir. Fesih olan veya kuruluşu iptal olan 
odaların üye kayıt defterleri birlik tarafından 
muhafaza edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri 
Birliklerin kuruluşu 
MADDE 16.- Her il merkezinde bir esnaf 

ve sanatkârlar odaları birliği kurulur. 
Bakanlıkça hazırlanan örneğe uygun 

olarak düzenlenmiş birlik tüzüğü bir dilekçe ile 
o yer valiliğine verilir. Valilik onbeş gün 
içerisinde gerekli araştırmasını yaparak kuruluş 
onayı için belgeleri Bakanlığa gönderir. 

Birlik; tüzüğünün Bakanlık tarafından 
onaylanmasını müteakip kurulmuş olur. Birlik 
kuruluşlarında Konfederasyon görüşü alınır. 

Bir ilde birden fazla birlik kurulamaz. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
c) Konfederasyonca tespit edilen yıllık 

zorunlu giderleri karşılayacak miktarda gelir sağ
layamadığının birlik tarafından tespit edilmesi 
üzerine yapılacak yazılı uyarıya rağmen odanın 
mali durumunun bir yıl içinde iyileştirilememesi. 

d) Odanın faaliyet alanına giren hususlar
dan aynı meslek koluna mensup esnaf ve sanat
kârların zamanla ayrı oda kurmaları sonucu, 
kalan üye sayısının ikiyüzden aşağı düşmesi. 

Odalar yukarıda yazılı sebeplerle Bakan
lığın teklifi üzerine yetkili asliye hukuk mah
kemesi kararıyla fesih olunur. 

Yukarıdaki hükümlere göre feshedilen 
odaların bağlı oldukları birlikçe görevlen
dirilecek heyet tarafından, borçlan kendi var
lığından ödenip, alacakları tahsil edildikten ve 
tasfiye giderleri de karşılandıktan sonra 
kalacak meblağ ile aynî haklar, heyet tarafın
dan tutanakla birliğe devredilir. Kuruluşu 
yapılan odanın, daha sonra kuruluşunun usule 
uygun olmadığının anlaşılması halinde, süre 
kaydı aranmaksızın odanın kuruluşu Bakanlık 
tarafından iptal edilir. Odanın kuruluş işleminin 
iptali halinde ise, odanın mal varlığı birliğe 
devredilir. Fesih olan veya kuruluşu iptal olan 
odaların üye kayıt defterleri birlik tarafından 
muhafaza edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri 
Birliklerin kuruluşu 
MADDE 16.- Her il merkezinde bir esnaf 

ve sanatkârlar odaları birliği kurulur. 
Bakanlıkça hazırlanan örneğe uygun 

olarak düzenlenmiş birlik ana sözleşmesi bir 
dilekçe ile o yer valiliğine verilir. Valilik onbeş 
gün içerisinde gerekli araştırmasını yaparak 
kuruluş onayı için belgeleri Bakanlığa gönderir. 

Birlik; ana sözleşmesinin Bakanlık tarafın
dan onaylanmasını müteakip kurulmuş olur. Bir
lik kuruluşlarında Konfederasyon görüşü alınır. 

Bir ilde birden fazla birlik kurulamaz. 
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Birliğin çalışma bölgesi 
MADDE 17.- Birlik çalışma bölgesi 

kurulduğu ilin idari sınırlarıdır. Çalışma böl
gesindeki odalar faaliyetlerinden dolayı birliğe 
karşı sorumludurlar. 

Birliğe kayıt 
MADDE 18.- Odalar, çalışma bölgesi 

içinde bulundukları birliğe, birliğin kuruluşunu 
takip eden bir ay içinde, yeni kurulan odalar da 
kuruldukları tarihten itibaren aynı süre içinde 
kayıt olmak zorundadırlar. Kayıt zorun
luluğunu yerine getirmeyen odalar birlik 
tarafından resen kaydedilir ve bu durum ilgili 
odaya yazılı olarak bildirilir. 

Birliğin organları 
MADDE 19.- Birlik organları aşağıda 

belirtilmiştir: 
a) Genel kurul : Genel kurul tarihinden en 

az altı ay önce kurulmuş olan odaların başkan 
ve yönetim kurulu üyeleri ile birliğin görevde 
bulunan başkanı, yönetim ve denetim kurulu 
üyeleri birliğin genel kurul üyeleridir. 

b) Başkanlar kurulu : Birliğe üye odaların 
başkanlarından oluşur. 

c) Yönetim kurulu : Başkan dahil olmak 
üzere oda sayısı 40 ve daha az olanlarda 5, 41-
80 olanlarda 7, 81 -120 olanlarda 9, 121 ve daha 
fazla olanlarda 11 kişiden oluşur ve genel kurul 
üyeleri arasından dört yıl süreyle görev yapmak 
üzere seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçilir. 

d) Denetim kurulu : Genel kurul üyeleri 
arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere 
seçilecek 3 kişiden oluşur. Aynı sayıda yedek 
üye seçilir. 

e) Disiplin kurulu : Oda sayısı 75 ve daha 
az olanlarda 3, 76 ve daha fazla olanlarda 5 ki
şiden oluşur ve genel kurul üyeleri arasından 
dört yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Ay
nı sayıda yedek üye seçilir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
Birliğin çalışma bölgesi 
MADDE 17.- Birlik çalışma bölgesi 

kurulduğu ilin idarî sınırlarıdır. Çalışma böl
gesindeki odalar faaliyetlerinden dolayı birliğe 
karşı sorumludurlar. 

Birliğe kayıt 
MADDE 18.- Odalar, çalışma bölgesi 

içinde bulundukları birliğe, birliğin kuruluşunu 
takip eden bir ay içinde, yeni kurulan odalar da 
kuruldukları tarihten itibaren aynı süre içinde 
kayıt olmak zorundadırlar. Kayıt zorun
luluğunu yerine getirmeyen odalar birlik 
tarafından resen kaydedilir ve bu durum ilgili 
odaya yazılı olarak bildirilir. 

Birliğin organları 
MADDE 19.- Birlik organları şunlardır: 
a) Genel kurul : Genel kurul tarihinden en 

az altı ay önce kurulmuş olan odaların başkan 
ve yönetim kurulu üyelerinden oluşur. 

b) Başkanlar kurulu : Birliğe üye odaların 
başkanlarından oluşur. 

e) Yönetim kurulu : Başkan dahil olmak 
üzere oda sayısı 25 ve daha az olanlarda 5, 26-
50 olanlarda 7, 51-120 olanlarda 9, 121 ve daha 
fazla olanlarda 11 kişiden oluşur ve genel kurul 
üyeleri arasından dört yıl süreyle görev yapmak 
üzere seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçilir. 

d) Denetim kurulu : Genel kurul üyeleri 
arasından dört yıl süreyle görev yapmak 
üzere seçilecek oda sayısı 50 ve daha az olan
larda 3, 51 ve daha fazla olanlarda 5 kişiden 
oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. 

e) Disiplin kurulu : Oda sayısı 50 ve daha 
az olanlarda 3, 51 ve daha fazla olanlarda 5 ki
şiden oluşur ve genel kurul üyeleri arasından 
dört yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Ay
nı sayıda yedek üye seçilir. 
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Birlik genel kurulunun görev ve yet
kileri 

MADDE 20.- Birlik genel kurulunun 
görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Birlik başkanını, yönetim, denetim ve 
disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek. 

b) Yönetim kurulu faaliyet raporu, dene
tim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider 
hesaplarını incelemek, kabul veya reddetmek. 

c) Yönetim kurulu ve denetim kurulunu 
ibra etmek. 

d) Yeni döneme ait çalışma programı ile 
bu program içinde yer alacak olan eğitim, 
teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini 
bütçeyi incelemek, aynen veya değiştirerek 
kabul etmek. 

e) Sorumluluğu görülen yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri hakkında dava açılması 
hususunda yönetim kurulunca verilecek rapor
ları incelemek ve onamak, sorumluluğu 
görülen kimselerin açılacak dava sonucuna 
kadar göreve devam edip etmeyeceklerine 
karar vermek. 

f) Tüzükte değişiklik yapılması hakkında 
yönetim kurulunca Bakanlıktan alınacak ön iz
ne dayanarak, karar vermek. 

g) İmkanları ölçüsünde öğrenci okutul
masına, bir evvelki yıl gayrisafı gelirlerinin 
%10'unu geçmemek şartıyla kamu yararına 
hizmet eden kuruluşlara sosyal yardım yapıl
masına ve bütçe imkanları elverişli olmayan 
üye odalara durumlarının belgelendirilmesi 
kaydıyla aynî ve nakdi yardımda bulunul
masına karar vermek. 

h) Kuruluş amacını gerçekleştirmeye 
yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve 
satımına, gayrimenkul karşılığında veya sair 
surette ödünç para alınmasına karar vermek. 

ı) Üye odaların ve üyelerinin müşterek ih
tiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini 
kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
Birlik genel kurulunun görev ve yet

kileri 
MADDE 20.- Birlik genel kurulunun 

görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Birlik başkanını, yönetim, denetim ve 

disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek. 
b) Yönetim kurulu faaliyet raporu, dene

tim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider 
hesaplarını incelemek, kabul veya reddetmek. 

c) Yönetim kurulu ve denetim kurulunu 
ibra etmek. 

d) Yeni döneme ait çalışma programı ile 
bu program içinde yer alacak olan eğitim, 
teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini 
bütçeyi incelemek, aynen veya değiştirerek 
kabul etmek. 

e) İşlem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve 
cezai sorumluluğu tespit edilen organ üyeleri 
hakkında dava açılmasına, bunların görevde 
kalıp kalmamasına karar vermek. 

f) Bakanlıkça düzenlenen birlik ana söz
leşmesinde değişiklik yapılması hakkında 
yönetim kurulunca Bakanlıktan alınacak ön iz
ne dayanarak, karar vermek. 

g) İmkanları ölçüsünde öğrenci okutul
masına, bir evvelki yıl gayri safı gelirlerinin 
%10'unu geçmemek şartıyla kamu yararına 
hizmet eden kuruluşlara sosyal yardım yapıl
masına ve bütçe imkanları elverişli olmayan 
üye odalara durumlarını belgelendirmeleri kay
dıyla aynî ve nakdi yardımda bulunulmasına 
karar vermek. 

h) Kuruluş amacını gerçekleştirmeye 
yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve 
satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para 
alınmasına karar vermek. 

ı) Üye odaların ve üyelerinin müşterek ih
tiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini 
kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıy
la sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şir-
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uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıy
la sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şir
ketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaç
larına uygun olarak eğitim ve öğretim kurum
ları kurmak üzere vakıf kurmaya karar vermek 
ve bu konuda işlemleri yürütmek üzere 
yönetim kuruluna yetki vermek. 

j) Faaliyetlerine ait bilgileri Bakanlık c-esnaf 
ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek tutmak. 

Birlik başkanlar kurulu 
MADDE 21.- Birlik başkanlar kurulu; is

tişare organı olup, birlik çalışma bölgesindeki 
esnaf ve sanatkâr ile odalara ilişkin meseleler 
hakkında birlik yönetim kuruluna tavsiyelerde 
bulunur. 

Birlik yönetim kurulu başkanı, başkanlar 
kurulunun da başkanıdır. Başkanın bulun
madığı hallerde toplantıya yetki verilen birlik 
yönetim kurulu başkan vekili başkanlık eder. 

Kurul, üyelerinin çoğunluğu ile yılda bir 
defa Eylül ayında kendiliğinden toplanır ve 
gerektiğinde birlik başkanının veya başkanlar 
kurulunun çoğunluğunun yazılı çağrısı ile her 
zaman toplanabilir. 

Birlik yönetim kurulunun görev ve yet
kileri 

MADDE 22.- Birlik yönetim kumlunun 
görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Birlik işlerini mevzuata ve genel kurul 
kararlarına uygun olarak yürütmek. 

b) Bakanlık ve Konfederasyonca verilecek 
görevleri yerine getirmek. 

c) Yeni dönem çalışma programı ile büt
çeyi, bilanço ve gelir ve gider tablolarını hazır
lamak ve genel kurula sunmak. 

d) Odaların çalışmalarının mevzuat ve oda 
tüzüğü esasları içinde yürütülmesini sağlamak 
üzere gerekli görülecek zamanlarda, işlemlerini 
incelemek ve alınması gerekli tedbirler hakkın
da bildirimde bulunmak. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
ketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaç
larına uygun olarak eğitim ve öğretim kurum
ları kurmak üzere vakıf kurmaya karar vermek 
ve bu konuda işlemleri yürütmek üzere 
yönetim kuruluna yetki vermek. 

j) Faaliyetlerine ait bilgileri Bakanlık e-es-
naf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek 
tutmak. 

Birlik başkanlar kurulu 
MADDE 21.- Birlik başkanlar kurulu; is

tişare organı olup, birlik çalışma bölgesindeki 
esnaf ve sanatkâr ile odalara ilişkin meseleler 
hakkında birlik yönetim kuruluna tavsiyelerde 
bulunur. 

Birlik yönetim kurulu başkanı, başkanlar 
kurulunun da başkanıdır. Başkanın bulun
madığı hallerde toplantıya yetki verilen birlik 
yönetim kurulu başkan vekili başkanlık eder. 

Kurul, üyelerinin çoğunluğu ile yılda bir 
defa Eylül ayında kendiliğinden toplanır ve 
gerektiğinde birlik başkanının veya başkanlar 
kurulunun çoğunluğunun yazılı çağrısı ile her 
zaman toplanabilir. 

Birlik yönetim kurulunun görev ve yet
kileri 

MADDE 22.- Birlik yönetim kurulunun 
görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Birlik işlerini mevzuata ve genel kurul 
kararlarına uygun olarak yürütmek. 

b) Bakanlık ve Konfederasyonca mevzuat 
gereği verilecek görevleri yerine getirmek. 

c) Yeni dönem çalışma programı ile büt
çeyi, bilanço ve gelir ve gider tablolarını hazır
lamak ve genel kurula sunmak. 

d) Odaların çalışmalarının mevzuat ve oda 
ana sözleşmesi esasları içinde yürütülmesini 
sağlamak üzere gerekli görülecek zamanlarda, 
işlemlerini incelemek ve alınması gerekli ted
birler hakkında bildirimde bulunmak. 
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e) Odalar hakkında lüzumlu bilgilerin 
Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında dü
zenli olarak tutulmasını sağlamak ve resmî dai
relerin bu husustaki isteklerini yerine getirmek. 

f) Odaların gelişmesini sağlamak, ihtiyaç 
ve güçlüklerini gidermek için gerekli tedbirleri 
almak, bu konuda resmî ve özel merciler nez-
dinde teşebbüslerde bulunmak, genel meslekî 
menfaatlerini ilgilendiren konularda adlî ve 
idari yargı mercileri önünde birlik başkanı 
marifetiyle birliği temsil etmek. 

g) Odalarda ve odalar arasında çıkan 
olumsuzluk ve anlaşmazlıklarla ilgili olarak 
düzenlenen raporları incelemek ve konuyu 
çözüme kavuşturmak. 

h) Odaların, kuruluş amacını gerçekleştir
meye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt 
alım ve satımı ile ödünç para alınması; şirket, 
vakıf ve kooperatif kurma ve kurulu bulunan
lara katılma yönündeki taleplerini incelemek ve 
karar vermek. 

ı) Resmî ve özel merciler tarafından is
tenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek. 

j) Genel sekreter ve diğer personelin 
atama, terfi, cezalandırma ve görevlerine son 
verilmesine karar vermek ve personele ait bil
gileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanında güncelleyerek takip etmek. 

k) Çalışma bölgesi içindeki meslekî 
teamül, gelenek ve uyulması zorunlu meslekî 
kararları kendi görüşü ile birlikte Konfederas
yona iletmek. 

1) Birlik katılma payının ve kayıt ücretinin 
üye odalardan elektronik ortamda tahsilini sağ
lamak. 

m) Esnafın işyeri açması, kapatması veya 
meslek değiştirmesi ile ilgili işlemlerin Bakan
lık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından takibini 
yaparak sicil işlemlerinin yerine getirilmesini 
sağlamak. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
e) Odalar hakkında lüzumlu bilgilerin Ba

kanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında dü
zenli olarak tutulmasını sağlamak ve resmî 
dairelerin bu husustaki isteklerini yerine getirmek. 

f) Odaların gelişmesini sağlamak, ihtiyaç 
ve güçlüklerini gidermek için gerekli tedbirleri 
almak, bu konuda resmî ve özel merciler nez-
dinde teşebbüslerde bulunmak, genel meslekî 
menfaatlerini ilgilendiren konularda adlî ve 
idari yargı mercileri önünde birlik başkanı 
marifetiyle birliği temsil etmek. 

g) Odalarda ve odalar arasında çıkan 
olumsuzluk ve anlaşmazlıklarla ilgili olarak 
düzenlenen raporları incelemek ve konuyu 
çözüme kavuşturmak. 

h) Odaların, kuruluş amacını gerçekleştir
meye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt 
alım ve satımı ile ödünç para alınması; şirket, 
vakıf ve kooperatif kurma ve kurulu bulunan
lara katılma yönündeki taleplerini incelemek ve 
karar vermek. 

ı) Resmî ve özel merciler tarafından is
tenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek. 

j) Genel sekreter ve diğer personelin 
atama, terfi, cezalandırma ve görevlerine son 
verilmesine karar vermek ve personele ait bil
gileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanında güncelleyerek takip etmek. 

k) Çalışma bölgesi içindeki meslekî 
teamül, gelenek ve uyulması zorunlu meslekî 
kararlan kendi görüşü ile birlikte Konfederas
yona iletmek. 

1) Birlik katılma payının ve kayıt ücretinin 
üye odalardan elektronik ortamda tahsilini sağ
lamak. 

m) Esnafın işyeri açması, kapatması veya 
meslek değiştirmesi ile ilgili işlemlerin Bakan
lık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından takibini 
yaparak sicil işlemlerinin yerine getirilmesini 
sağlamak. 
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n) Odalardan gelen esnaf ve sanatkârlara 
ait şikayetleri incelemek ve neticelendirmek, 
ya da gerek görülmesi halinde konuyu Kon
federasyona intikal ettirmek 

o) İllerde, esnaf ve sanatkârların müş
terileriyle ilişkisinde ortaya çıkan uyuşmazlık
larda, konu hakem heyetlerine intikal ettirilmiş 
ise bu hakem heyetlerine üye görevlendirmek. 

p) Üyesi olan odaların tasdike tâbi defter
lerini tasdik etmek. 

r) Üyesi olan odalara, bu odaların mevcut 
üyelerine ve esnaf ve sanatkârlık faaliyetine 
yeni başlayacak kişilere danışmanlık hizmeti 
vermek. 

s) Üye odalardan gelen yıl sonu bilançosu 
ile gelir ve gider cetvellerini incelemek, 
odalara yol gösterici tavsiyelerde bulunmak ve 
15 inci maddenin (c) bendine göre değerlendir
mek; bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini 
Şubat ayı sonuna kadar, genel kurul evrakını 
ise genel kurulu takip eden on gün içinde Kon
federasyona göndermek. 

Birlik denetim kurulunun görev ve yet
kileri 

MADDE 23.- Birlik denetim kurulunun 
görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Bu Kanunla verilen görevler ile genel 
kurul kararlarının yönetim kurulu tarafından 
yerine getirilip getirilmediğini incelemek. 

b) Birlik işlemlerinin mevzuat ve birlik 
tüzüğü çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğini 
incelemek. 

c) Bakanlık ve Konfederasyon tarafından 
verilen görevlerin yapılıp yapılmadığını in
celemek. 

d) Birlik kayıt ücreti ve katılma paylarının 
üye odalardan zamanında tahsil edilip edil
mediğini kontrol etmek ve birliğin işlem ve 
hesapları hakkında genel kurula rapor vermek. 

e) Birliğe bağlı odaların hesap ve işlem
lerini Bakanlığın isteği üzerine incelemek. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
n) Odalardan gelen esnaf ve sanatkârlara 

ait şikayetleri incelemek ve neticelendirmek, 
ya da gerek görülmesi halinde konuyu Kon
federasyona intikal ettirmek 

o) İllerde, esnaf ve sanatkârların müş
terileriyle ilişkisinde ortaya çıkan uyuşmazlık
larda, konu hakem heyetlerine intikal ettirilmiş 
ise bu hakem heyetlerine üye görevlendirmek. 

p) Üyesi olan odalara, bu odaların mevcut 
üyelerine ve esnaf ve sanatkârlık faaliyetine 
yeni başlayacak kişilere danışmanlık hizmeti 
vermek. 

r) Üye odalardan gelen yıl sonu bilanço ile 
gelir ve gider cetvellerini incelemek, odalara 
yol gösterici tavsiyelerde bulunmak ve 15 inci 
maddenin (c) bendine göre değerlendirmek; 
bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini Şubat 
ayı sonuna kadar, genel kurul evrakını ise genel 
kurulu takip eden on gün içinde Konfederas
yona göndermek. 

Birlik denetim kurulunun görev ve yet
kileri 

MADDE 23.- Birlik denetim kurulunun 
görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bu Kanunla verilen görevler ile genel 
kurul kararlarının yönetim kurulu tarafından 
yerine getirilip getirilmediğini incelemek. 

b) Birlik işlemlerinin mevzuat ve birlik 
ana sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilip 
getirilmediğini incelemek. 

c) Bakanlık ve Konfederasyon tarafından 
mevzuat gereği verilen görevlerin yerine 
getirilip getirilmediğini incelemek. 

d) Birlik kayıt ücreti ve katılma paylarının 
üye odalardan zamanında tahsil edilip edil
mediğini kontrol etmek ve birliğin işlem ve 
hesaplan hakkında genel kurula rapor vermek. 

e) Birliğe bağlı odaların hesap ve işlem
lerini Bakanlığın isteği üzerine incelemek. 
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f) Genel kurulu olağanüstü toplantıya 
çağırmak. 

Denetim kurulu üyeleri, yukarıda sayılan 
görev ve yetkilerinden (d) ve (f) bentlerinde 
belirtilenleri salt çoğunlukla yerine getirirler. 

Disiplin kurulu ve disiplin cezaları 
MADDE 24.- Birlik disiplin kurulu birliğe 

bağlı oda üyelerinin meslekî faaliyetleri 
sırasında meslek ahlâkı ile bağdaşmayan 
hareket ve işlemlerini soruşturmaya ve 
durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 
bu maddede belirtilen disiplin cezalarını ver
meye yetkilidir. 

Disiplin kurulu kendi üyeleri arasından bir 
başkan seçer. Disiplin kurulunun sekreterlik iş
leri birlik tarafından yerine getirilir. Disiplin 
kurulu üyeleri arasında eksilme olduğu takdir
de, yedek üyelerden genel kuruldaki seçimde 
en fazla oy alanlar, oyların eşitliği halinde lis
teye göre sırayla disiplin kurulunca yazılı 
olarak disiplin kuruluna çağrılır. 

Üyenin yazılı savunması alınmadan disip
lin cezası verilemez. Disiplin kurulunun yedi 
günden az olmamak üzere verdiği süre içinde 
savunma yapmayan üye, savunma hakkından 
vazgeçmiş sayılır. 

Disiplin kurulu kendilerine intikal eden ih
bar ve şikayetleri en çok bir ay içinde soruştur
maya başlar ve en geç üç ay içinde sonuçlandırır. 

Disiplin kurulunca verilen cezalar on gün 
içinde ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir. İl
gililer bu karara karşı tebellüğ tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde yetkili idare mah
kemesine dava açabilirler. Davanın açılmış ol
ması idarece verilen cezanın yerine getiril
mesini durdurmaz. Dava, zaruret görülmeyen 
hallerde, evrak üzerinden inceleme yapılarak 
en kısa sürede sonuçlandırılır. Yetkili idare 
mahkemesince verilen kararlara karşı bölge 
idare mahkemesine başvurulabilir. Bölge idare 
mahkemesinin verdiği kararlar kesindir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
f) Genel kurulu olağanüstü toplantıya 

çağırmak. 
Denetim kurulu üyeleri, yukarıda sayılan 

görev ve yetkilerinden (d) ve (t) bentlerinde 
belirtilenleri salt çoğunlukla yerine getirirler. 

Disiplin kurulu ve disiplin cezaları 
MADDE 24.- Birlik disiplin kurulu birliğe 

bağlı oda üyelerinin meslekî faaliyetleri 
sırasında meslek ahlâkı ile bağdaşmayan 
hareket ve işlemlerini soruşturmaya ve 
durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 
bu maddede belirtilen disiplin cezalarını ver
meye yetkilidir. 

Disiplin kurulu kendi üyeleri arasından bir 
başkan seçer. Disiplin kurulunun sekreterlik iş
leri birlik tarafından yerine getirilir. Disiplin 
kurulu üyeleri arasında eksilme olduğu takdir
de, yedek üyelerden genel kuruldaki seçimde 
en fazla oy alanlar, oyların eşitliği halinde lis
teye göre sırayla disiplin kurulunca yazılı 
olarak disiplin kuruluna çağrılır. 

Üyenin yazılı savunması alınmadan disip
lin cezası verilemez. Disiplin kurulunun yedi 
günden az olmamak üzere verdiği süre içinde 
savunma yapmayan üye, savunma hakkından 
vazgeçmiş sayılır. 

Disiplin kurulu kendilerine intikal eden ih
bar ve şikayetleri en çok bir ay içinde soruştur
maya başlar ve en geç üç ay içinde sonuçlandırır. 

Disiplin kurulunca verilen cezalar on gün 
içinde ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir. İl
gililer bu karara karşı tebellüğ tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde yetkili idare mah
kemesine dava açabilirler. Davanın açılmış ol
ması idarece verilen cezanın yerine getiril
mesini durdurmaz. Dava, zaruret görülmeyen 
hallerde, evrak üzerinden inceleme yapılarak 
en kısa sürede sonuçlandırılır. Yetkili idare 
mahkemesince verilen kararlara karşı bölge 
idare mahkemesine başvurulabilir. Bölge idare 
mahkemesinin verdiği kararlar kesindir. 
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Oda üyelerine birlik disiplin kurulunca 
verilecek cezalar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Uyarma cezası: Meslek şeref ve hay
siyetine uygun düşmeyen hareketleri olan, 
odaya olan üyelik görev ve yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen, üyesi olduğu oda ve diğer 
esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının 
itibarını zedeleyici fiilde bulunan ve sözler sarf 
eden, müşteri veya diğer kişilerle olan iliş
kilerinde terbiye ve nezakete aykırı davranış
larda bulunan üyenin, meslekî faaliyetinde ve 
davranışlarında daha dikkatli olması gerek
tiğinin yazı ile bildirilmesidir. Üye, bir yıl için
de uyarma cezası gerektiren fiili tekrarlaması 
halinde kınama cezası ile tecziye edilir. 

b) Kınama cezası: Müşterilerine ve diğer 
kişilere olan taahhütlerini yerine getirmeyen 
veya bunlara karşı haksız ithamda bulunan, 
müşterilerini ve diğer kişileri kandıran, nizami 
ölçü ve tartı aletlerini bilerek kullanmayan 
üyeye meslekî faaliyetinde ve davranışlarında 
kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Üye, 
bir yıl içinde kınama cezasını gerektiren fiili 
tekrarlaması halinde para cezası ile tecziye 
edilir. 

c) Para cezası: Üyenin, Bakanlık, o yer 
mülki idare amiri veya esnaf ve sanatkârlar 
meslek kuruluşları tarafından mevzuata uygun 
olarak alınmış kararlara aykırı hareket etmesi 
ve mükerrer kınama cezası almasından dolayı, 
para cezası ile cczalandırılmasıdır. Para 
cezaları birliğe gelir kaydedilir. Verilecek para 
cezası 61 inci maddeye göre belirlenen yıllık 
aidatın iki katıdır. Üyenin para cezası veril
mesini gerektiren eylem ve davranışlarının, ay
nı eylem ve davranış olmasına bakılmaksızın 
bir yıl içinde tekrarında, verilecek ceza yıllık 
aidatın beş katı olarak uygulanır. 

d) Geçici veya uzun süreli oda üyeliğinden 
çıkarma cezası: Üyenin, esnaf ve sanatkâr sıfatı 
ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
Oda üyelerine birlik disiplin kurulunca 

verilecek cezalar şunlardır: 
a) Uyarma cezası: Meslek şeref ve hay

siyetine uygun düşmeyen hareketleri olan, 
odaya olan üyelik görev ve yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen, üyesi olduğu oda ve diğer 
esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının 
itibarını zedeleyici fiilde bulunan ve sözler sarf 
eden, müşteri veya diğer kişilerle olan iliş
kilerinde terbiye ve nezakete aykırı davranış
larda bulunan üyenin, meslekî faaliyetinde ve 
davranışlarında daha dikkatli olması gerek
tiğinin yazı ile bildirilmesidir. Üye, bir yıl için
de uyarma cezası gerektiren fiili tekrarlaması 
halinde kınama cezası ile tecziye edilir. 

b) Kınama cezası: Müşterilerine ve diğer 
kişilere olan taahhütlerini yerine getirmeyen 
veya bunlara karşı haksız ithamda bulunan, 
müşterilerini ve diğer kişileri kandıran, nizami 
ölçü ve tartı aletlerini bilerek kullanmayan 
üyeye meslekî faaliyetinde ve davranışlarında 
kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Üye, 
bir yıl içinde kınama cezasını gerektiren fiili tek
rarlaması halinde para cezası ile tecziye edilir. 

c) Para cezası: Üyenin, Bakanlık, o yer 
idare amiri, esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşları tarafından mevzuata uygun olarak 
alınmış kararlara aykırı hareket etmesi ve 
mükerrer kınama cezası almasından dolayı, 
para cezası ile cczalandırılmasıdır. Para 
cezaları birliğe gelir kaydedilir. Verilecek para 
cezası 61 inci maddeye göre belirlenen yıllık 
aidatın iki katıdır. Üyenin para cezası veril
mesini gerektiren eylem ve davranışlarının, ay
nı eylem ve davranış olmasına bakılmaksızın 
bir yıl içinde tekrarında, verilecek ceza yıllık 
aidatın beş katı olarak uygulanır. 

d) Geçici veya uzun süreli oda üyeliğinden 
çıkarma cezası: Üyenin, esnaf ve sanatkâr sıfatı 
ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz 
kızartıcı ve utanç verici hareketlerde, huzur, 
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kızartıcı ve utanç verici hareketlerde, huzur, 
sükun ve çalışma düzenini bozucu eylem ve 
davranışlarda bulunması karşısında oda 
üyeliğinden geçici veya uzun süreli olarak 
çıkarılması, bu süre içerisinde mesleki 
faaliyetini yürütememesidir. 

Geçici çıkarma cezası bir aydan az, altı ay
dan fazla; uzun süreli çıkarma cezası altı aydan 
az, iki yıldan fazla olamaz. 

Birliğin gelirleri 
MADDE 25.- Birliğin gelirleri aşağıda 

belirtilmiştir: 
a) Birliğe bağlı odalardan alınacak kayıt 

ücreti. 
b) Birliğe bağlı odalar tarafından ödenecek 

katılma payları. 
c) Yayın gelirleri. 
d) Bağış ve yardımlar. 
e) Birlik amacını gerçekleştirmek için 

kurulacak kuruluşların ve iştiraklerin gelirleri. 
f) Birlik tarafından verilecek danışmanlık 

ve düzenlenecek sosyal faaliyet gelirleri. 
g) Birlik tarafından düzenlenecek meslekî 

kurslar, sergi ve fuarlardan sağlanacak gelirler. 
h) Para cezaları. 
ı) Konfederasyonca belirlenen ücret 

tarifelerine göre düzenlenecek ve onanacak 
belge ile hizmet karşılığı gelirleri. 

j) Sicile ilk kayıt ücreti. 
k) Sicil harçlarından alınacak paylar. 
1) Üye odaların defter tasdikinden elde 

edilen gelirler. 
m) Faiz ve diğer gelirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu 

Federasyonun Kuruluşu 
MADDE 26.- Federasyon kurulabilmesi 

için ülke genelinde aynı meslek dalında kurul
muş olan odaların % 60'ının genel kurullarının 
federasyon kurulması yönünde karar almaları ve 
kurucu oda adedinin 60'dan az olmaması şarttır. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
sükun ve çalışma düzenini bozucu eylem ve 
davranışlarda bulunması karşısında oda 
üyeliğinden geçici veya uzun süreli olarak 
çıkarılması, bu süre içerisinde mesleki 
faaliyetini yürütememesidir. 

Geçici çıkarma cezası bir aydan az, altı ay
dan fazla; uzun süreli çıkarma cezası altı aydan 
az, iki yıldan fazla olamaz. 

Birliğin gelirleri 
MADDE 25.- Birliğin gelirleri şunlardır: 
a) Birliğe bağlı odalardan alınacak kayıt 

ücreti. 
b) Birliğe bağlı odalar tarafından ödenecek 

katılma payları. 
c) Yayın gelirleri. 
d) Bağış ve yardımlar. 
e) Birlik amacını gerçekleştirmek için 

kurulacak kuruluşların ve iştiraklerin gelirleri. 
f) Birlik tarafından verilecek danışmanlık 

ve düzenlenecek sosyal faaliyet gelirleri. 
g) Birlik tarafından düzenlenecek meslekî 

kurslar, sergi ve fuarlardan sağlanacak gelirler. 
h) Para cezaları. 
ı) Konfederasyonca belirlenen ücret 

tarifelerine göre düzenlenecek ve onanacak 
belge ile hizmet karşılığı gelirleri. 

j) Sicile ilk kayıt ücreti. 
k) Sicil harçlarından alınacak paylar. 
1) Faiz ve diğer gelirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu 

Federasyonun kuruluşu 
MADDE 26.- Federasyon kurulabilmesi 

için ülke genelinde aynı meslek dalında kurul
muş olan odaların % 60'ının genel kurullarının 
federasyon kurulması yönünde karar almaları ve 
kurucu oda adedinin 60'dan az olmaması şarttır. 
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Kurucular, Bakanlıkça hazırlanmış örneğe 
uygun olarak düzenleyecekleri tüzüğü bir 
dilekçe ile birlikte Bakanlığa verirler. Federas
yon kuruluşlarında Konfederasyonun görüşü 
alınır. 

Federasyon; tüzüğün Bakanlık tarafından 
onanmasından sonra kurulmuş olur. Aynı 
faaliyet konusunda birden fazla federasyon 
kurulamaz. 

Federasyonların merkezi Ankara'dadır. 
Federasyona kayıt 
MADDE 27.- Federasyon kurulduktan 

sonra aynı meslek dalında kurulmuş bulunan 
veya sonradan kurulacak odalar, kuruluş 
tarihinden itibaren bir ay içinde federasyona 
kayıt olmak zorundadırlar. 

Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyen 
odaların kayıtları federasyon tarafından resen 
yapılır ve ilgili odaya yazılı olarak bildirilir. 

Federasyonun organları 
MADDE 28.- Federasyon organları aşa

ğıda belirtilmiştir: 
a) Genel kurul: Federasyon genel kurul 

tarihinden en az altı ay önce kurulmuş olan 
odaların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile 
federasyonun görevde bulunan başkanı, 
yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşur. 

b) Yönetim kurulu: Başkan dahil olmak 
üzere, oda sayısı 75 ve daha az olanlarda 11, 
76-125 olanlarda 13, 126 ve daha fazla olanlar
da 15 kişiden oluşur ve genel kurul üyeleri 
arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere 
seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçilir. 

c) Denetim kurulu: Genel kurul üyeleri 
arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere 
seçilecek 3 kişiden oluşur. Aynı sayıda yedek 
üye seçilir. 

Federasyon genel kurulunun görev ve 
yetkileri 

MADDE 29.- Federasyon genel kurulunun 
başlıca görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
Kurucular, Bakanlıkça hazırlanmış örneğe 

uygun olarak düzenleyecekleri federasyon ana 
sözleşmesini bir dilekçe ile birlikte Bakanlığa 
verirler. Federasyon kuruluşlarında Kon
federasyonun görüşü alınır. 

Federasyon; ana sözleşmesinin Bakanlık 
tarafından onanmasından sonra kurulmuş olur. 
Aynı faaliyet konusunda birden fazla federas
yon kurulamaz. 

Federasyonların merkezi Ankara'dadır. 
Federasyona kayıt 
MADDE 27.- Federasyon kurulduktan 

sonra aynı meslek dalında kurulmuş bulunan 
veya sonradan kurulacak odalar, kuruluş 
tarihinden itibaren bir ay içinde federasyona 
kayıt olmak zorundadırlar. 

Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyen 
odaların kayıtları federasyon tarafından resen 
yapılır ve ilgili odaya yazılı olarak bildirilir. 

Federasyonun organları 
MADDE 28.- Federasyon organları şunlardır: 
a) Genel kurul: Federasyon genel kurul 

tarihinden en az altı ay önce kurulmuş olan 
odaların yönetim kurulu başkan ve üyelerinden 
oluşur. 

b) Yönetim kurulu: Başkan dahil olmak 
üzere, oda sayısı 75 ve daha az olanlarda 9, 76-
125 olanlarda 11, 126 ve daha fazla olanlarda 
13 kişiden oluşur ve genel kurul üyeleri arasın
dan dört yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. 
Aynı sayıda yedek üye seçilir. 

c) Denetim kurulu: Genel kurul üyeleri 
arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere 
seçilecek 3 kişiden oluşur. Aynı sayıda yedek 
üye seçilir. 

Federasyon genel kurulunun görev ve 
yetkileri 

MADDE 29.- Federasyon genel kurulunun 
başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 
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a) Federasyon başkanını, yönetim kurulu 
ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seç
mek. 

b) Yönetim kurulu faaliyet raporu, 
denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve 
gider hesaplarını incelemek, kabul veya reddet
mek. 

c) Yönetim kurulu ve denetim kurulunu 
ibra etmek. 

d) Yeni döneme ait çalışma programı ile 
bu program içinde yer alan eğitim, teorik ve 
pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi in
celemek, aynen veya değiştirerek kabul etmek. 

e) Sorumluluğu görülen yönetim ve 
denetim kurulu üyeleri hakkında dava açılması 
hususunda yönetim kurulunca verilecek rapor
ları incelemek ve onamak, sorumluluğu 
görülen kimselerin açılacak dava sonucuna 
kadar göreve devam edip etmeyeceklerine 
karar vermek. 

f) Üye odalarda ve üye odalar arasında 
meslek ve sanatlarının yürütülmesi yönünden 
çıkacak olumsuzlukları ve anlaşmazlıkları 
çözüme kavuşturmak ve üye odaların uyması 
zorunlu meslekî kararların alınmasını sağlamak 
üzere Konfederasyona teklifte bulunmak. 

g) Üye odalar ve mensuplarının meslekî 
gelişme ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağ
lamak maksadıyla gerekli tedbirleri almaya ve 
bu konuda gereken kurs, seminer, fuar ve ben
zeri kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmaya, 
tesisler kurmaya, Konfederasyonun uygun 
görüşü ile Bakanlıktan izin alarak uluslararası 
kuruluşlara üye olmaya karar vermek. 

h) İmkanları ölçüsünde öğrenci okutul
masına, bir evvelki yıl gayrisafi gelirinin 
%10'unu geçmemek şartıyla kamu yararına hiz
met eden kuruluşlara sosyal yardım yapılmasına 
ve bütçe imkanları elverişli olmayan üye odalara 
durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla aynî ve 
nakdi yardımda bulunulmasına karar vermek. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
a) Federasyon başkanını, yönetim kurulu ve 

denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek. 
b) Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim 

kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider hesap
larını incelemek, kabul veya reddetmek. 

c) Yönetim kurulu ve denetim kurulunu 
ibra etmek. 

d) Yeni döneme ait çalışma programı ile 
bu program içinde yer alan eğitim, teorik ve 
pratik kurs programlarım ve tahmini bütçeyi in
celemek, aynen veya değiştirerek kabul etmek. 

e) İşlem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve 
cezai sorumluluğu tespit edilen organ üyeleri 
hakkında dava açılmasına, bunların görevde 
kalıp kalmamasına karar vermek. 

f) Üye odalarda ve üye odalar arasında 
meslek ve sanatlarının yürütülmesi yönünden 
çıkacak olumsuzlukları ve anlaşmazlıkları 
çözüme kavuşturmak ve üye odaların uyması 
zorunlu meslekî kararların alınmasını sağlamak 
üzere Konfederasyona teklifte bulunmak. 

g) Üye odalar ve mensuplarının meslekî 
gelişme ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağ
lamak maksadıyla gerekli tedbirleri almaya ve 
bu konuda gereken kurs, seminer, fuar ve ben
zeri kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmaya, 
tesisler kurmaya, Konfederasyonun uygun 
görüşü ile Bakanlıktan izin alarak uluslararası 
kuruluşlara üye olmaya karar vermek. 

h) İmkanları ölçüsünde öğrenci okutul
masına, bir evvelki yıl gayri safı gelirinin 
%10'unu geçmemek şartıyla kamu yararına 
hizmet eden kuruluşlara sosyal yardım yapıl
masına ve bütçe imkanları elverişli olmayan 
üye odalara durumlarını belgelendirmeleri kay
dıyla aynî ve nakdi yardımda bulunulmasına 
karar vermek. 

ı) Kuruluş amacını gerçekleştirmeye 
yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım 
satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para 
alınmasına karar vermek; bütün bu faaliyet-
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ı) Kuruluş amacını gerçekleştirmeye 
yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım 
satımına, gayrimenkul karşılığında veya sair 
surette ödünç para alınmasına karar vermek; 
bütün bu faaliyetlerine ait bilgileri Bakanlık e-
esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek 
tutmak. 

j) Üye odaların ve üyelerinin müşterek ih
tiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini 
kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere 
uygun olarak; gelişmesini sağlamak amaçlarıy
la sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şir
ketlere ve kooperatiİlere iştirak etmek, amaç
larına uygun olarak eğitim ve öğretim kurum
lan kurmak üzere vakıf kurmaya karar vermek 
ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere 
yönetim kuruluna yetki vermek. 

Federasyon yönetim kurulunun görev 
ve yetkileri 

MADDH 30.- Federasyon yönetim kuru
lunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Federasyon işlerini mevzuata ve genel 
kurul kararlarına uygun olarak yürütmek. 

b) Bakanlık ve Konfederasyonca verilecek 
görevleri yerine getirmek. 

c) Yeni dönem çalışma programı ile bu 
program içinde yer alacak eğitim, teorik ve 
pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi 
hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak. 

d) Mevzuat ve oda tüzüğü esasları içinde 
yürütülmesini sağlamak üzere, gerekli görü
lecek zamanlarda, üye odaların çalışmalarını 
inceleyerek alınması gerekli idarî ve mali ted
birler hakkında bildirimde bulunmak ve odanın 
bağlı bulunduğu birliğe bilgi vermek. 

e) Federasyonda çalışan personel ile 
odalarla mensupları hakkındaki lüzumlu bil
gilerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanında düzenli olarak tutulmasını sağlamak 
ve resmî dairelerin bu husustaki taleplerini 
yerine getirmek. 

(Sanayi, Ticaret, Hnerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Fttiği Metin) 
lerine ait bilgilen Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr 
veri tabanında güncelleyerek tutmak. 

j) Üye odaların ve üyelerinin müşterek ih
tiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini 
kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıy
la sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şir
ketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaç
larına uygun olarak eğitim ve öğretim kurum
ları kurmak üzere vakıf kurmaya karar vermek 
ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere 
yönetim kuruluna yetki vermek. 

Federasyon yönetim kurulunun görev 
ve yetkileri 

MADDİ: 30.- Federasyon yönetim kuru
lunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Federasyon işlerini mevzuata ve genel 
kurul kararlarına uygun olarak yürütmek. 

b) Bakanlık ve Konfederasyonca mevzuat 
gereği verilecek görevleri yerine getirmek. 

c) Yeni dönem çalışma programı ile bu 
program içinde yer alacak eğitim, teorik ve 
pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi 
hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak. 

d) Mevzuat ve oda ana sözleşmesi esasları 
içinde yürütülmesini sağlamak üzere, gerekli 
görülecek zamanlarda, üye odaların çalış
malarını inceleyerek alınması gerekli idarî ve 
mali tedbirler hakkında bildirimde bulunmak ve 
odanın bağlı bulunduğu birliğe bilgi vermek. 

e) Federasyonda çalışan personel ile 
odalarla mensupları hakkındaki lüzumlu bil
gilerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanında düzenli olarak tutulmasını sağlamak 
ve resmî dairelerin bu husustaki taleplerini 
yerine getirmek. 
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f) Üyesi olan odalar ve mensuplarının 
mesleki bilgi ve eğitim çalışmalarını temin et
mek, resmî ve özel merciler nezdinde gerekli 
girişim ve temaslarda bulunmak, mensup
larının genel meslekî menfaatlerini ilgilendiren 
konularda adlî ve idarî yargı mercileri önünde 
federasyon başkanı marifetiyle federasyonu 
temsil etmek. 

g) Genel sekreter ve diğer personelin 
atama, terfi, cezalandırma ve görevlerine son 
verilmesine karar vermek. 

h) Resmî ve özel merciler tarafından is
tenecek temsilcileri atamak ve görevlendirmek. 

ı) Üye odaların gelişmesi için lüzumlu ve 
yararlı tedbirleri almak ve gereken tesisleri kur
mak. 

j) Federasyon katılma payının ve kayıt üc
retinin üye odalardan elektronik ortamda tah
silini sağlamak. 

k) Bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini 
Şubat ayı sonuna kadar, genel kurul evrakını 
ise genel kurulu takip eden on gün içinde Kon
federasyona göndermek. 

Federasyon denetim kurulunun görev 
ve yetkileri 

MADDE 31.- Federasyon denetim kuru
lunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Bu Kanunla verilen görevler ile genel 
kurulda alınan kararların yönetim kurulu tarafın
dan yerine getirilip getirilmediğini incelemek. 

b) Federasyon işlemlerinin mevzuat ve 
federasyon tüzüğü çerçevesinde yürütülüp 
yürütülmediğini incelemek. 

c) Bakanlık ve Konfederasyon tarafından 
verilen görevlerin yapılıp yapılmadığını in
celemek. 

d) Federasyon kayıt ücreti ve katılma pay
larının üye odalardan zamanında tahsil edilip edil
mediğini kontrol etmek ve federasyonun işlem ve 
hesaplan hakkında genel kurula rapor vermek. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
f) Üyesi olan odalar ve mensuplarının 

mesleki bilgi ve eğitim çalışmalarını temin et
mek, resmî ve özel merciler nezdinde gerekli 
girişim ve temaslarda bulunmak, mensup
larının genel meslekî menfaatlerini ilgilendiren 
konularda adlî ve idarî yargı mercileri önünde 
federasyon başkanı marifetiyle federasyonu 
temsil etmek. 

g) Genel sekreter ve diğer personelin 
atama, terfi, cezalandırma ve görevlerine son 
verilmesine karar vermek. 

h) Resmî ve özel merciler tarafından is
tenecek temsilcileri atamak ve görevlendirmek. 

ı) Üye odaların gelişmesi için lüzumlu ve 
yararlı tedbirleri almak ve gereken tesisleri kur
mak. 

j) Federasyon katılma payının ve kayıt üc
retinin üye odalardan elektronik ortamda tah
silini sağlamak. 

k) Bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini 
Şubat ayı sonuna kadar, genel kurul evrakını 
ise genel kurulu takip eden on gün içinde Kon
federasyona göndermek. 

Federasyon denetim kurulunun görev 
ve yetkileri 

MADDE 31.- Federasyon denetim kurulu
nun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bu Kanunla verilen görevler ile genel 
kurulda alınan kararların yönetim kurulu tarafın
dan yerine getirilip getirilmediğini incelemek. 

b) Federasyon işlemlerinin mevzuat ve 
federasyon ana sözleşmesi çerçevesinde yerine 
getirilip getirilmediğini incelemek. 

c) Bakanlık ve Konfederasyon tarafından 
mevzuat gereği verilen görevlerin yerine 
getirilip getirilmediğini incelemek. 

d) Federasyon kayıt ücreti ve katılma pay
larının üye odalardan zamanında tahsil edilip 
edilmediğini kontrol etmek ve federasyonun iş
lem ve hesapları hakkında genel kurula rapor 
vermek. 
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e) Genel kurulu olağanüstü toplantıya 
çağırmak. 

Denetim kurulu üyeleri, yukarıda sayılan 
görev ve yetkilerinden (d) ve (e) bentlerinde 
belirtilenleri salt çoğunlukla yerine getirirler. 

Federasyonun gelirleri 
MADDE 32.- Federasyonun gelirleri 

aşağıda belirtilmiştir: 
a) Federasyona bağlı odalardan alınacak 

kayıt ücreti ve katılma paylan. 
b) Yayın gelirleri. 
c) Bağış ve yardımlar. 
d) Federasyonun amacını gerçekleştirmek 

için kurulacak kuruluşların ve iştiraklerin gelir
leri. 

e) Federasyonca düzenlenecek sosyal 
faaliyet gelirleri. 

f) Federasyon tarafından düzenlenecek 
meslekî kurslar, sergi ve fuarlardan sağlanacak 
gelirler. 

g) Konfederasyonca belirlenen tarife üc
retleri karşılığında düzenlenecek ve onanacak 
belge ve hizmet karşılıkları. 

h) Faiz ve diğer gelirler. 
Fesih ve tasfiye 
MADDE 33.- Federasyon, kayıtlı üye 

odalardan üçte birinin yazılı fesih talebi üzerine 
bir ay içinde yapacağı genel kurul toplantısın
da, genel kurul üyelerinin üçte ikisinin kararı 
ile feshedilir. 

Feshedilen federasyonun, Konfederasyon
ca görevlendirilecek üç kişilik bir heyet tarafın
dan, borçları kendi varlığından ödenip, alacak
ları tahsil edildikten ve tasfiye giderleri de kar
şılandıktan sonra kalacak meblağ ile aynî hak
lar Konfederasyona devrolunur. Beş sene 
içerisinde aynı konuda federasyon kurulduğu 
takdirde devrolunan meblağ ile aynî haklar bu 
kuruluşa verilir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
e) Genel kurulu olağanüstü toplantıya 

çağırmak. 
Denetim kurulu üyeleri, yukarıda sayılan 

görev ve yetkilerinden (d) ve (e) bentlerinde 
belirtilenleri salt çoğunlukla yerine getirirler. 

Federasyonun gelirleri 
MADDE 32.- Federasyonun gelirleri şun

lardır: 
a) Federasyona bağlı odalardan alınacak 

kayıt ücreti ve katılma paylan. 
b) Yayın gelirleri. 
c) Bağış ve yardımlar. 
d) Federasyonun amacını gerçekleştirmek 

için kurulacak kuruluşların ve iştiraklerin gelirleri. 
e) Federasyonca düzenlenecek sosyal 

faaliyet gelirleri. 
t) Federasyon tarafından düzenlenecek 

meslekî kurslar, sergi ve fuarlardan sağlanacak 
gelirler. 

g) Konfederasyonca belirlenen tarife üc
retleri karşılığında düzenlenecek ve onanacak 
belge ve hizmet karşılıkları. 

h) Faiz ve diğer gelirler. 

Fesih ve tasfiye 
MADDE 33.- Federasyon, kayıtlı üye 

odalardan üçte birinin yazılı fesih talebi üzerine 
bir ay içinde yapacağı genel kurul toplantısın
da, genel kurul üyelerinin üçte ikisinin kararı 
ile feshedilir. 

Feshedilen federasyon, Konfederasyonca 
görevlendirilecek üç kişilik bir heyet tarafın
dan, borçları kendi varlığından ödenip, alacak
ları tahsil edildikten ve tasfiye giderleri de kar
şılandıktan sonra kalacak meblağ ve aynî hak
lar Konfederasyona devrolunur. Beş sene 
içerisinde aynı konuda federasyon kurulduğu 
takdirde devrolunan meblağ bu kuruluşa verilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 

Konfederasyonu 
Konfederasyonun kuruluşu 
MADDE 34.- Konfederasyon, Bakanlıkça 

hazırlanmış örneğine uygun Konfederasyon 
tüzüğünün Bakanlık tarafından onanmasından 
sonra kurulmuş olur. Kuruluş merkezi An
kara'dadır. Konfederasyonun kısa adı TESK'tir. 

Konfederasyona kayıt 
MADDE 35.- Bu Kanuna göre kurulmuş 

veya kurulacak olan birlik ve federasyonlar 
kuruluş tarihinden itibaren bir ay içinde Kon
federasyona kayıt olmak zorundadırlar. 

Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyen 
birlik ve federasyonların kayıtları Konfederas
yonca resen yapılır ve ilgili meslek kuruluş
larına yazılı olarak bildirilir. 

Konfederasyonun organları 
MADDE 36.- Konfederasyonun organları 

aşağıda belirtilmiştir: 
a) Genel kurul: Birlik ve federasyonların 

başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Kon
federasyonun görevde bulunan genel başkanı, 
yönetim kurulu ve dışarıdan seçilen üyeler 
hariç denetim kurulu üyelerinden oluşur. 

b) Başkanlar kurulu: Konfederasyon genel 
başkanı ile birlik ve federasyon başkanlarından 
oluşur. 

c) Yönetim kurulu: Genel kurul üyeleri 
arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere 
seçilen genel başkan dahil 21 kişiden oluşur. 
Aynı sayıda yedek üye seçilir. 

d) Denetim kurulu: Genel kurul üyeleri 
arasından veya ikisi dışarıdan dört yıl süreyle 
görev yapmak üzere seçilen 5 kişiden oluşur. 
Aynı sayıda yedek üye seçilir. 

e) Yürütme kurulu: Konfederasyon genel 
kurulundan sonra, yönetim kurulu tarafından 
Konfederasyon bünyesinde genel başkan ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu 

Konfederasyonun kuruluşu 
MADDE 34.- Konfederasyon, Bakanlıkça 

hazırlanmış örneğine uygun Konfederasyon 
ana sözleşmesinin Bakanlık tarafından onan
masından sonra kurulmuş olur. Kuruluş mer
kezi Ankara'dadır. Konfederasyonun kısa adı 
TESK'tir. 

Konfederasyona kayıt 
MADDE 35.- Bu Kanuna göre kurulmuş 

veya kurulacak olan birlik ve federasyonlar 
kuruluş tarihinden itibaren bir ay içinde Kon
federasyona kayıt olmak zorundadırlar. 

Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyen 
birlik ve federasyonların kayıtları Konfederas
yonca resen yapılır ve ilgili meslek kuruluş
larına yazılı olarak bildirilir. 

Konfederasyonun organları 
MADDE 36.- Konfederasyonun organları 

şunlardır: 
a) Genel kurul: Birlik ve federasyonların 

başkan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşur. 
b) Başkanlar kurulu: Konfederasyon genel 

başkanı ile birlik ve federasyon başkanlarından 
oluşur. 

c) Yönetim kurulu: Genel kurul üyeleri 
arasından dört yıl süreyle görev yapmak üzere 
seçilen genel başkan dahil 15 kişiden oluşur. 
Aynı sayıda yedek üye seçilir. 

d) Denetim kurulu: Genel kurul üyeleri 
arasından veya ikisi dışarıdan dört yıl süreyle 
görev yapmak üzere seçilen 5 kişiden oluşur. 
Aynı sayıda yedek üye seçilir. 
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genel başkan vekilleri ile genel sekreterden 
oluşan bir yürütme kurulu oluşturulur. Yürütme 
kurulu Konfederasyon yönetim kurulunun 
vereeeği görevleri yerine getirir. 

Konfederasyon genel kurulunun görev 
ve yetkileri 

MADDE 37.- Konfederasyon genel 
kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtil
miştir: 

a) Konfederasyon genel başkanını, 
yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek 
üyelerini seçmek. 

b) Yönetim kurulu faaliyet raporu, 
denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve 
gider hesaplarını incelemek, kabul veya reddet
mek. 

c) Yönetim kurulu ve denetim kurulunu 
ibra etmek. 

d) Yeni döneme ait çalışma programı ile 
bu programda yer alan eğitim, teorik ve pratik 
kurs programlarını ve tahmini bütçeyi in
celemek, aynen veya değiştirerek kabul etmek. 

e) Sorumluluğu görülen yönetim kurulu 
üyeleri hakkında dava açılması hususunda 
yönetim kurulu tarafından verilecek raporları in
celemek ve onamak, sorumluluğu görülen kim
selerin açılacak dava sonucuna kadar göreve 
devam edip, etmeyeceklerine karar vermek. 

f) Yönetim kurulunca hazırlanan yönet
melikleri onamak. 

g) Herhangi bir sebeple birlik ve federas
yonlarla Konfederasyon yönetim kurulu ve 
denetim kurulu arasında çıkacak görüş ayrılık
larını çözüme kavuşturmak. 

h) Esnaf ve sanat sahiplerinin meslek ve 
sanatlarının yürütülmesi için gerekli ve faydalı 
görülecek tedbir ve teşebbüslerden yönetim 
kurulu tarafından getirilecek konulan in
celemek ve karara bağlamak. 

ı) Eğitim ve öğretim kurumları açılmasına, 
öğrenci yurtları tesis edilmesine, burs veril-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 

Konfederasyon genel kurulunun görev 
ve yetkileri 

MADDE 37.- Konfederasyon genel kuru
lunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Konfederasyon genel başkanını, 
yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek 
üyelerini seçmek. 

b) Yönetim kurulu faaliyet raporu, dene
tim kurulu raporu, bilanço ve gelir ve gider 
hesaplarını incelemek, kabul veya reddetmek. 

c) Yönetim kurulu ve denetim kurulunu 
ibra etmek. 

d) Yeni döneme ait çalışma programı ile 
bu programda yer alan eğitim, teorik ve pratik 
kurs programlarını ve tahmini bütçeyi in
celemek, aynen veya değiştirerek kabul etmek. 

e) İşlem ve eylemleri nedeniyle hukuki ve 
cezai sorumluluğu tespit edilen organ üyeleri 
hakkında dava açılmasına, bunların görevde 
kalıp kalmamasına karar vermek. 

t) Yönetim kurulunca hazırlanan yönet
melikleri onamak. 

g) Herhangi bir sebeple birlik ve federas
yonlarla Konfederasyon yönetim kurulu ve 
denetim kurulu arasında çıkacak görüş ayrılık
larını çözüme kavuşturmak. 

h) Esnaf ve sanat sahiplerinin meslek ve 
sanatlarının yürütülmesi için gerekli ve faydalı 
görülecek tedbir ve teşebbüslerden yönetim 
kurulu tarafından getirilecek konuları in
celemek ve karara bağlamak. 

ı) Eğitim ve öğretim kurumları açılmasına, 
öğrenci yurtlan tesis edilmesine, burs veril
mesine ve öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl 
gayri safı gelirinin %10'unu geçmemek şartıyla 
kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal 
yardımlarda bulunulmasına, bütçe imkanları 
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meşine ve öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl 
gayrisafı gelirinin %10'unu geçmemek şartıyla 
kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal 
yardımlarda bulunulmasına, bütçe imkanları 
yeterli olmayan birlik ve federasyonlara 
durumlarını belgelendirmek kaydıyla aynî ve 
nakdi yardım yapılmasına karar vermek. 

j) Konfederasyonun kuruluş amacını ger
çekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü 
taşıt alım satımına, gayrimenkul karşılığında 
veya sair surette ödünç para alınmasına karar 
vermek, bu faaliyetlerine ait bilgileri Bakanlık 
e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncel
leyerek tutmak. 

k) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları 
ve üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını kar
şılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak 
ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak 
gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak 
kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve 
kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun 
olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak 
üzere vakıf kurmaya karar ve bu konuda işlem
leri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki 
vermek. 

Konfederasyon başkanlar kurulu 
MADDE 38.- Konfederasyon başkanlar 

kurulu, yüksek istişare kurulu olarak, ülke 
genelindeki esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarına ilişkin meseleler ile Türk esnaf ve 
sanatkârlarının ülke içindeki ve uluslararası 
düzeydeki gelişme ve sorunları hakkında Kon
federasyon yönetim kuruluna tavsiyelerde 
bulunur. 

Konfederasyon genel başkanı, başkanlar 
kurulunun da başkanıdır. Başkanın bulun
madığı hallerde toplantıya yetki verilen Kon
federasyon genel başkan vekili başkanlık eder. 

Kurul, üyelerinin çoğunluğu ile yılda bir 
defa Ekim ayında kendiliğinden ve gerektiğin
de Konfederasyon genel başkanının veya baş-

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
yeterli olmayan birlik ve federasyonlara 
durumlarını belgelendirmek kaydıyla aynî ve 
nakdi yardım yapılmasına karar vermek. 

j) Konfederasyonun kuruluş amacını ger
çekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü 
taşıt alım satımına, gayrimenkul karşılığında 
ödünç para alınmasına karar vermek, bu 
faaliyetlerine ait bilgileri Bakanlık e-esnaf ve 
sanatkâr veri tabanında güncelleyerek tutmak. 

k) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları 
ve üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını kar
şılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak 
ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak 
gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak 
kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve 
kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun 
olarak eğitim ve öğretim kurumlan kurmak 
üzere vakıf kurmaya karar ve bu konuda işlem
leri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki 
vermek. 

Konfederasyon başkanlar kurulu 
MADDE 38.- Konfederasyon başkanlar 

kurulu, yüksek istişare kurulu olarak, ülke 
genelindeki esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarına ilişkin meseleler ile Türk esnaf ve 
sanatkârlarının ülke içindeki ve uluslararası 
düzeydeki gelişme ve sorunları hakkında Kon
federasyon yönetim kuruluna tavsiyelerde 
bulunur. 

Konfederasyon genel başkanı, başkanlar 
kurulunun da başkanıdır. Başkanın bulun
madığı hallerde toplantıya yetki verilen Kon
federasyon genel başkan vekili başkanlık eder. 

Kurul, üyelerinin çoğunluğu ile yılda bir 
defa Ekim ayında kendiliğinden ve gerektiğin
de Konfederasyon genel başkanının veya baş-
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kanlar kurulunun çoğunluğunun yazılı çağrısı 
üzerine her zaman toplanabilir. 

Konfederasyon yönetim kurulunun 
görev ve yetkileri 

MADDE 39.- Konfederasyon yönetim 
kurulunun başlıca görev ve yetkilen aşağıda 
belirtilmiştir. 

a) Konfederasyon işlerini mevzuata ve 
genel kurul ve başkanlar kurulu tavsiyelerine 
uygun olarak yürütmek. 

b) Bakanlık tarafından verilecek görevleri 
yerine getirmek. 

c) Yeni dönem çalışma programı ile bu 
program içinde yer alacak olan eğitim, teorik 
ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi 
hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak. 

d) Birliklerin, federasyonların ve gerek
tiğinde odaların çalışmalarını mevzuat ve tüzük 
esasları içinde yürütülmesini sağlamak için 
lüzumlu görülecek zamanlarda hesap ve işlem
lerini incelemek ve alınması gerekli tedbirler 
hakkında bildirimde bulunmak; birlik ve 
federasyonların, gelecek yıl çalışma program
ları ile yıl sonu bilanço ve gelir ve gider cetvel
lerini değerlendirmek ve bu kuruluşlara yol 
gösterici tavsiyelerde bulunmak. 

e) Üyeleri hakkında gerekli bilgilerin 
Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında 
düzenli olarak bulunmasını sağlamak, resmî ve 
özel mercilerce lüzumlu görülecek konularda 
istenecek bilgi ve mütalaayı vermek, mensup
larının genel meslekî menfaatlerini ilgilendiren 
konularda, adlî ve idarî yargı mercileri önünde 
Konfederasyon genel başkanı marifetiyle Kon
federasyonu temsil etmek. 

f) Birlikler veya birliklerle federasyonlar 
arasında çıkacak anlaşmazlıktan incelemek ve 
çözüme kavuşturmak, çözüme kavuşturulamayan 
hususlan Bakanlığa intikal ettirmek. 

g) Konfederasyon topluluğu içindeki 
kuruluş mensuplarının meslek ve sanatlarının 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
kanlar kurulunun çoğunluğunun yazılı çağrısı 
üzerine her zaman toplanabilir. 

Konfederasyon yönetim kurulunun 
görev ve yetkileri 

MADDE 39.- Konfederasyon yönetim 
kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Konfederasyon işlerini mevzuata ve 
genel kurul ve başkanlar kurulu tavsiyelerine 
uygun olarak yürütmek. 

b) Bakanlık tarafından mevzuat gereği 
verilecek görevleri yerine getirmek. 

c) Yeni dönem çalışma programı ile bu 
program içinde yer alacak olan eğitim, teorik 
ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi 
hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak. 

d) Birliklerin, federasyonların ve gerek
tiğinde odaların çalışmalarını mevzuat ve ana 
sözleşmeleri esasları içinde yürütülmesini sağ
lamak için lüzumlu görülecek zamanlarda 
hesap ve işlemlerini incelemek ve alınması 
gerekli tedbirler hakkında bildirimde bulunmak; 
birlik ve federasyonların, gelecek yıl çalışma 
programları ile yıl sonu bilanço ve gelir ve 
gider cetvellerini değerlendinnek ve bu kuru
luşlara yol gösterici tavsiyelerde bulunmak. 

e) Üyeleri hakkında gerekli bilgilerin 
Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında 
düzenli olarak bulunmasını sağlamak, resmî ve 
özel mercilerce lüzumlu görülecek konularda 
istenecek bilgi ve mütalaayı vermek, mensup
larının genel meslekî menfaatlerini ilgilendiren 
konularda, adlî ve idarî yargı mercileri önünde 
Konfederasyon genel başkanı marifetiyle Kon
federasyonu temsil etmek. 

f) Birlikler veya birliklerle federasyonlar 
arasında çıkacak anlaşmazlıkları incelemek ve 
çözüme kavuşturmak, çözüme kavuşturula
mayan hususları Bakanlığa intikal ettirmek. 

g) Konfederasyon topluluğu içindeki 
kuruluş mensuplarının meslek ve sanatlarının 
yürütülmesi için gerekli ve faydalı görülecek 
tedbirleri almak ve teşebbüslerde bulunmak. 
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yürütülmesi için gerekli ve faydalı görülecek 
tedbirleri almak ve teşebbüslerde bulunmak. 

h) Konfederasyon personelinin tüm bil
gilerini Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanında takip etmek, genel sekreter ve diğer 
personelin atanma, terfi, cezalandırılma ve 
görevlerine son verilmesine karar vermek. 

ı) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluş
larını ilgilendiren konularda hazırlanacak mev
zuat hakkında, gerektiğinde Konfederasyon 
görüşünü oluşturmak ve ilgili makama sunmak. 

j) Ülke içinde ve dışında sergi ve fuarlar 
düzenlemek, desteklemek, katılmak ve Bakan
lık izni alınmak şartıyla, ülke dışındaki meslekî 
kuruluşlara üye olma çalışmaları yapmak. 

k) Esnaf ve sanatkârlar ile Konfederas
yona bağlı kuruluşların ihtiyacı olan yardım ve 
kredileri sağlamak için gerekli girişimlerde 
bulunmak. 

1) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluş
larının muhasebe ve personel ile gereken diğer 
konularda yönetmeliklerini hazırlamak. 

m) Meslek standartlarının belirlenmesi 
konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Standartları 
Enstitüsü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile işbirliği yapmak, 

n) Milli Prodüktivite Merkezi, Küçük ve 
Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ve benzeri kuruluşların 
kurullarına katılacak delegeyi tespit etmek. 

o) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil 
Gazetesini Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanında yayınlamak, meslekî yayında bulunmak. 

p) Birlik ve federasyonlarca gönderilen 
uyulması zorunlu meslekî kararları Bakanlık 
onayına sunmak. 

r) Federasyon, birlik ve odalarda Kon
federasyon tarafından yapılan denetimler 
sonucunda organ üyelerinin ve görevli per
sonelin 59 uncu maddeye göre sorumlu görül-

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
h) Konfederasyon personelinin tüm bil

gilerini Bakanlık c-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanında takip etmek, genel sekreter ve diğer 
personelin atanma, terfi, cezalandırılma ve 
görevlerine son verilmesine karar vermek. 

ı) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluş
larını ilgilendiren konularda hazırlanacak mev
zuat hakkında, gerektiğinde Konfederasyon 
görüşünü oluşturmak ve ilgili makama sunmak. 

j) Ülke içinde ve dışında sergi ve fuarlar 
düzenlemek, desteklemek, katılmak ve Bakan
lık izni alınmak şartıyla, ülke dışındaki meslekî 
kuruluşlara üye olma çalışmaları yapmak. 

k) Esnaf ve sanatkârlar ile Konfederas
yona bağlı kuruluşların ihtiyacı olan yardım ve 
kredileri sağlamak için gerekli girişimlerde 
bulunmak. 

1) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluş
larının muhasebe ve personel ile gereken diğer 
konularda yönetmeliklerini hazırlamak. 

m) Meslek standartlarının belirlenmesi 
konusunda Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Standartları 
Enstitüsü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile işbirliği yapmak, 

n) Millî Prodüktivite Merkezi, Küçük ve 
Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ve benzeri kuruluşların 
kurullarına katılacak delegeyi tespit etmek. 

o) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil 
Gazetesini Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri ta
banında yayınlamak, meslekî yayında bulunmak. 

p) Birlik ve federasyonlarca gönderilen 
uyulması zorunlu meslekî kararları Bakanlık 
onayına sunmak. 

r) Federasyon, birlik ve odalarda Kon
federasyon tarafından yapılan denetimler 
sonucunda organ üyelerinin ve görevli per
sonelin 59 uncu maddeye göre sorumlu görül
mesi halinde, sonuç hakkında Bakanlığa bilgi 
vermek. 
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mesi halinde, sonuç hakkında Bakanlığa bilgi 
vermek. 

s) Konfederasyon katılma payının ve kayıt 
ücretinin birlik ve federasyonlardan elektronik 
ortamda işlem sırasında tahsilini sağlamak. 

t) Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin 
yaşatılması ve koaınması için gerekli tedbirleri al
mak, konuyla ilgili olarak Bakanlığı bilgilendirmek. 

Konfederasyon denetim kurulunun 
görev ve yetkileri 

MADDE 40.- Konfederasyon denetim 
kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtil
miştir: 

a) Bu Kanunla verilen görevler ile genel 
kurulda alınan kararların yönetim kurulu 
tarafından yerine getirilip getirilmediğini in
celemek. 

b) Konfederasyon işlemlerinin mevzuat ve 
Konfederasyon tüzüğü çerçevesinde yürütülüp 
yürütülmediğini incelemek. 

c) Bakanlık tarafından verilen görevlerin 
yapılıp yapılmadığını incelemek. 

d) Konfederasyon kayıt ücreti ve katılma 
paylarının üye birlik ve federasyonlardan 
zamanında tahsil edilip edilmediğini kontrol et
mek ve Konfederasyonun işlem ve hesapları 
hakkında genel kurula rapor vermek. 

e) Genel kurulu olağanüstü toplantıya 
çağırmak. 

Denetim kurulu üyeleri, yukarıda sayılan 
görev ve yetkilerinden (d) ve (e) bentlerinde 
belirtilenleri salt çoğunlukla yerine getirirler. 

Konfederasyonun gelirleri 
MADDE 41. - Konfederasyonun gelirleri 

aşağıda belirtilmiştir. 
a) Birlik ve federasyonca ödenecek kayıt 

ücretleri ve katılma payları. 
b) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Sicil 

Gazetesi ile meslekî yayın gelirleri. 
e) Düzenlenecek ve onanacak belge gelir

leri. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
s) Konfederasyon katılma payının ve kayıt 

ücretinin birlik ve federasyonlardan elektronik 
ortamda işlem sırasında tahsilini sağlamak. 

t) Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin 
yaşatılması ve korunması için gerekli tedbirleri 
almak, konuyla ilgili olarak Bakanlığı bilgilen
dirmek. 

Konfederasyon denetim kurulunun 
görev ve yetkileri 

MADDE 40.- Konfederasyon denetim 
kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bu Kanunla verilen görevler ile genel 
kurulda alınan kararların yönetim kurulu 
tarafından yerine getirilip getirilmediğini in
celemek. 

b) Konfederasyon işlemlerinin mevzuat ve 
Konfederasyon ana sözleşmesi çerçevesinde 
yerine getirilip getirilmediğini incelemek. 

c) Bakanlık tarafından mevzuat gereği 
verilen görevlerin yerine getirilip getiril
mediğini incelemek. 

d) Konfederasyon kayıt ücreti ve katılma 
paylarının üye birlik ve federasyonlardan 
zamanında tahsil edilip edilmediğini kontrol et
mek ve Konfederasyonun işlem ve hesaplan 
hakkında genel kurula rapor vermek. 

e) Genel kurulu olağanüstü toplantıya 
çağırmak. 

Denetim kurulu üyeleri, yukarıda sayılan 
görev ve yetkilerinden (d) ve (e) bentlerinde 
belirtilenleri salt çoğunlukla yerine getirirler. 

Konfederasyonun gelirleri 
MADDE 41. - Konfederasyonun gelirleri 

şunlardır: 
a) Birlik ve federasyonca ödenecek kayıt 

ücretleri ve katılma payları. 
b) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Sicil 

Gazetesi ile meslekî yayın gelirleri. 
e) Düzenlenecek ve onanacak belge gelir

leri. 
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d) Para cezaları. 
e) Konfederasyon amacını gerçekleştir

mek için kurulacak kuruluş ve iştirak gelirleri. 
t) Konfederasyon tarafından düzenlenecek 

meslekî kurslar, eğitim faaliyetleri, fuar ve 
sergilerden sağlanacak gelirler. 
g) Konfederasyona bağlı kuruluşlarda kul

lanılan her türlü matbu evrakın basım ve 
dağıtımından veya bu evrakın elektronik or
tamda düzenlenmesinden sağlanan gelirler. 

h) Sosyal ve kültürel organizasyonlardan 
sağlanan gelirler. 

ı) Esnaf ve Sanatkârların Meslek Eğitimini 
Geliştirme ve Destekleme Fonu gelirleri. 

j) Bağış ve yardımlar. 
k) Faiz ve diğer gelirler. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Ortak Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Kurul Toplantıları, 
Seçimler ve Yasaklar 

Genel kurul toplantıları ve çağrı 
MADDE 42.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının olağan genel kurul toplantıları 
yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı 
üzerine, dört yılda bir olmak üzere; 

a) Oda genel kurulları Ocak, Şubat ve 
Mart aylarında, 

b) Birlik genel kurulları Mayıs ayında, 
c) Federasyon genel kurulları Haziran 

ayında, 
d) Konfederasyon genel kurulu Eylül ayında, 
kuruluşun merkezinin bulunduğu yerde 

yapılır. 
Genel kurul toplantısını zamanında yap

mayan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluş
larının genel kurul işlemleri odalarda bağlı ol
duğu birlik, birlik ve federasyonlarda Kon
federasyon, Konfederasyonda ise Bakanlık 
tarafından görevlendirilecek üç kişilik kurul 
tarafından yürütülür ve görevlendirmeden son
raki iki ay içinde genel kurul yapılır. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
d) Para cezalan. 
e) Konfederasyon amacını gerçekleştir

mek için kurulacak kuruluş ve iştirak gelirleri. 
f) Konfederasyon tarafından düzenlenecek 

meslekî kurslar, eğitim faaliyetleri, fuar ve 
sergilerden sağlanacak gelirler. 
g) Konfederasyona bağlı kuruluşlarda kul

lanılan her türlü matbu evrakın basım ve 
dağıtımından veya bu evrakın elektronik or
tamda düzenlenmesinden sağlanan gelirler. 

h) Sosyal ve kültürel organizasyonlardan 
sağlanan gelirler. 

ı) Esnaf ve Sanatkârların Meslek Eğitimini 
Geliştirme ve Destekleme Fonu gelirleri. 

j) Bağış ve yardımlar. 
k) Faiz ve diğer gelirler. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Ortak Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Kurul Toplantıları, 
Seçimler ve Yasaklar 

Genel kurul toplantıları ve çağrı 
MADDE 42.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının olağan genel kurul toplantıları 
yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı 
üzerine, dört yılda bir olmak üzere; 

a) Oda genel kurulları Ocak, Şubat ve 
Mart aylarında, 

b) Birlik genel kurulları Mayıs ayında, 
c) Federasyon genel kurulları Haziran 

ayında, 
d) Konfederasyon genel kurulu Eylül ayında, 
kuruluşun merkezinin bulunduğu yerde yapılır. 
Genel kurul toplantısını zamanında yap

mayan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluş
larının genel kurul işlemleri odalarda bağlı ol
duğu birlik, birlik ve federasyonlarda Kon
federasyon, Konfederasyonda ise Bakanlık 
tarafından görevlendirilecek üç kişilik kurul 
tarafından yürütülür ve görevlendirmeden son
raki iki ay içinde genel kurul yapılır. 
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Genel kurul toplantılarının, yeri, tarihi, 
saati ve gündemi toplantıdan en az onbeş gün 
önce ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanındaki sayfasında yayınlanır. Ayrıca, oda 
ve birliklerce mahalli olarak günlük veya haf
talık yayınlanan bir gazetede, gazete çıkmayan 
yerlerde ise teamüle göre ilân olunur. Federas
yon ve Konfederasyon genel kurul toplantıları 
Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ilân 
olunur. Genel kurula sunulacak raporlar toplan
tıdan onbeş gün önce ilgili esnaf ve sanatkâr 
meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanat
kâr veri tabanındaki sayfasından üyelerinin bil
gilerine sunulur ve kuruluşun merkezinde ay
rıca incelemeye açık tutulur. Genel kurul top
lantısından bir üst kuruluş yazılı olarak onbeş 
gün önce haberdar edilir. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, 
kuruluş genel kurullarını kuruluş tarihinden 
sonraki doksan gün içinde yaparlar. 

Olağan toplantı gündemi 
MADDE 43.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının olağan genel kurulu, her 
kuruluşun tüzüğüne uygun olarak düzen
lenecek aşağıdaki ve gerek görülmesi halinde 
ilave edilecek diğer gündem maddeleriyle top
lanır. Gündem maddeleri ayrı ayrı görüşülür. 

a) Açılış. 
b) Başkanlık divanının teşekkülü. 
c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okun

ması. 
d) Başkanlık divanına tutanakları im

zalama yetkisi verilmesi. 
e) Yönetim kurulu faaliyet raporunun 

okunması ve müzakeresi. 
i) Denetim kurulu raporunun okunması ve 

müzakeresi. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
Genel kurul toplantılarının, yeri, tarihi, 

saati ve gündemi toplantıdan en az onbeş gün 
önce ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanındaki sayfasında yayınlanır. Ayrıca, oda 
ve birliklerce mahalli olarak günlük veya haf
talık yayınlanan bir gazetede, gazete çıkmayan 
yerlerde ise teamüle göre ilân olunur. Federas
yon ve Konfederasyon genel kurul toplantıları 
Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ilân 
olunur. Genel kurula sunulacak raporlar toplan
tıdan onbeş gün önce ilgili esnaf ve sanatkâr 
meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanat
kâr veri tabanındaki sayfasından üyelerinin bil
gilerine sunulur ve kuruluşun merkezinde ay
rıca incelemeye açık tutulur. Genel kurul top
lantısından bir üst kuruluş yazılı olarak onbeş 
gün önce haberdar edilir. 

Genel kurul toplantıları, üye sayısına uy
gun büyüklükte salonda yapılır. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, 
kuruluş genel kurullarını kuruluş tarihinden 
sonraki doksan gün içinde yaparlar. 

Olağan toplantı gündemi 
MADDE 43.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının olağan genel kurulu, her 
kuruluşun ana sözleşmesine uygun olarak 
düzenlenecek aşağıdaki ve gerek görülmesi 
halinde ilave edilecek diğer gündem mad
deleriyle toplanır. Gündem maddeleri ayrı ayrı 
görüşülür. 

a) Açılış. 
b) Başkanlık divanının teşekkülü. 
c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okun

ması. 
d) Başkanlık divanına tutanakları im

zalama yetkisi verilmesi. 
e) Yönetim kurulu faaliyet raporunun 

okunması ve müzakeresi. 
f) Denetim kurulu raporunun okunması ve 

müzakeresi. 
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g) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının 
okunması ve müzakeresi. 

h) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının 
kabulü veya reddi. 

ı) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun 
ayrı ayrı ibrası. 

j) Yeni dönem çalışma programı ile bu 
program içinde yer alacak olan eğitim, teorik 
ve pratik kurs programlan ve tahmini bütçenin 
görüşülmesi, kabulü veya reddi. 

k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yol
luk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi. 

1) Dilek ve temenniler. 
m) Seçimler. 
n) Kapanış. 
Gündemde yer almayan konular, toplan

tıda hazır bulunan genel kurul üyelerinin beşte 
birinin yazılı isteği ile yapılacak oylama 
sonucuna göre, Bakanlık tarafından görüşül
mesi istenen hususlar ise doğrudan gündeme 
alınır. Tüzük değişikliği ve fesih hususu, ilân 
edilen gündemde yer almadıkça genel kurul 
üyelerinin teklifi olsa dahi görüşülemez. 

Olağanüstü genel kurul toplantıları 
MADDE 44.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının genel kurulları; 
a) Yönetim kurulu üye tam sayısının 

çoğunluğunun kararı ile yönetim kurulu 
tarafından, 

b) Genel kurul üyelerinin dörtte birinin 
noterce tasdik edilmiş imzası ile düzenlenecek 
tutanak ve gündemle noter kanalıyla yapılacak 
başvuru üzerine, alınacak kararla yönetim 
kurulu tarafından, 

c) Denetim kurulu tarafından, 
d) Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı 

halinde Bakanlık tarafından, 
olağanüstü olarak toplantıya çağırılır. Top

lantı, çağrısında belirlenen gündemle yapılır. 
Olağanüstü toplantılarda belirlenen gündem 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
g) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının 

okunması ve müzakeresi. 
h) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının 

kabulü veya reddi. 
ı) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun 

ayrı ayrı ibrası. 
j) Yeni dönem çalışma programı ile bu 

program içinde yer alacak olan eğitim, teorik 
ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin 
görüşülmesi, kabulü veya reddi. 

k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yol
luk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi. 

1) Dilek ve temenniler. 
m) Seçimler. 
n) Kapanış. 
Gündemde yer almayan konular, toplan

tıda hazır bulunan genel kurul üyelerinin beşte 
birinin yazılı isteği ile yapılacak oylama 
sonucuna göre, Bakanlık tarafından görüşül
mesi istenen hususlar ise doğrudan gündeme 
alınır. Ana sözleşme değişikliği ve fesih 
hususu, ilân edilen gündemde yer almadıkça 
genel kurul üyelerinin teklifi olsa dahi 
görüşülemez. 

Olağanüstü genel kurul toplantıları 
MADDE 44.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının genel kurulları; 
a) Yönetim kurulu üye tam sayısının 

çoğunluğunun kararı ile yönetim kurulu 
tarafından, 

b) Genel kurul üyelerinin dörtte birinin 
noterce tasdik edilmiş imzası ile düzenlenecek 
tutanak ve gündemle noter kanalıyla yapılacak 
başvuru üzerine, alınacak kararla yönetim 
kurulu tarafından, 

c) Denetim kurulu tarafından, 
d) Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı 

halinde Bakanlık tarafından, 
olağanüstü olarak toplantıya çağırılır. Top

lantı, çağrısında belirlenen gündemle yapılır. 
Olağanüstü toplantılarda belirlenen gündem 
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dışında görüşme yapılamaz. Bakanlık çağrısı 
hariç, yapılacak olağanüstü genel kurul toplan
tısı hazırlık çalışmaları yönetim kurulunca 
yürütülür. Yönetim kurulunun bu görevi yerine 
getirmemesi halinde ise, olağanüstü genel 
kurul toplantısı hazırlık çalışmalarının nasıl ve 
kimler tarafından yürütüleceği Bakanlık 
tarafından belirlenir. 

Genel kurul toplantıları ve çoğunluk 
MADDE 45.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının genel kurul toplantılarının 
açılabilmesi için genel kurul üyelerinin yarıdan 
fazlasının toplantıya iştirak etmesi şarttır. 

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde genel kurul toplantısı bir ayı geç
memek üzere ertelenir. İki toplantı arasındaki 
süre odalarda beş, diğerlerinde iki günden az 
olamaz. Bu durum iki genel kurul üyesi ve 
Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri 
tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit 
olunur. 

İlk toplantı ilânında ikinci toplantının yeri, 
tarih ve saati belirtilmiş ise yeniden ilân yapıl
maz. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. An
cak ikinci toplantıya katılanların sayısı, birlik 
ve federasyonlar hariç diğer esnaf ve sanatkâr
lar meslek kuruluşlarının yönetim kurulu ve 
denetim kurulu asıl üyeleri ile başkanlık divanı 
üyelerinin toplamının beş katından az olamaz. 

Genel kurul toplantılarında kararlar top
lantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. 
Ancak, fesih konusunda karar alınabilmesi için 
genel kurul üyelerinin üçte ikisinin, tüzük 
değişikliği için ise genel kurul üyelerinin 
yarısından fazlasının kararı zorunludur. 

Genel kurul toplantısına katılacaklar 
listesi 

MADDE 46.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarının genel kurul toplantılarına katılan 
genel kurul üyeleri; adı, soyadı, baba adı, 
doğum yeri ve tarihi, Türkiye Cumhuriyeti 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
dışında görüşme yapılamaz. Bakanlık çağrısı 
hariç, yapılacak olağanüstü genel kurul toplan
tısı hazırlık çalışmaları yönetim kurulunca 
yürütülür. Yönetim kurulunun bu görevi yerine 
getirmemesi halinde ise, olağanüstü genel 
kurul toplantısı hazırlık çalışmalarının nasıl ve 
kimler tarafından yürütüleceği Bakanlık 
tarafından belirlenir. 

Genel kurul toplantıları ve çoğunluk 
MADDE 45.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının genel kurul toplantılarının 
açılabilmesi için genel kurul üyelerinin yandan 
fazlasının toplantıya iştirak etmesi şarttır. 

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde genel kurul toplantısı bir ayı geç
memek üzere ertelenir. İki toplantı arasındaki 
süre odalarda beş, diğerlerinde iki günden az 
olamaz. Bu durum iki genel kurul üyesi ve 
Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri 
tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit 
olunur. 

İlk toplantı ilânında ikinci toplantının yeri, 
tarih ve saati belirtilmiş ise yeniden ilân yapıl
maz. İkinci toplantıya katılanların sayısı 
odalarda, yönetim kurulu ve denetim kurulu 
üyelerinin toplamının beş katından az olamaz. 
Diğer esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşların
da bu maddenin birinci fıkrası hükmü uy
gulanır. 

Genel kurul toplantılarında kararlar top
lantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. 
Ancak, fesih konusunda karar alınabilmesi için 
genel kurul üyelerinin üçte ikisinin, ana sözleş
me değişikliği için ise genel kurul üyelerinin 
yarısından fazlasının kararı zorunludur. 

Genel kurul toplantısına katılacaklar 
listesi 

MADDE 46.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarının genel kurul toplantılarına katılan 
genel kurul üyeleri; adı, soyadı, baba adı, 
doğum yeri ve tarihi, Türkiye Cumhuriyeti 
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kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar sicil 
numarası ile temsilcisi oldukları meslek 
kuruluşlarının isimlerini gösterecek şekilde, es
naf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının 
Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından 
alacakları listedeki yerlerini kimlik göstermek 
ve imza etmek suretiyle genel kurula katılırlar. 
Genel kurulda delegeler ve misafirler ayrı yer
lerde otururlar. Güvenliğin temini bakımından 
Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri 
tarafından gerek görülürse genel kurul toplan
tısına misafir alınmaz. 

Genel kurul üyelerinin toplantıya bizzat 
katılmaları gerekli olup, vekâlet kabul edilmez. 
Genel kurul üyelerinden birden fazla temsil 
hakkı olanların, her temsil hakları için ayrı oy 
hakkı vardır. 

Genel kurul toplantısına katılacakların lis
tesi ve diğer genel kurul evrakı, genel kurul 
divan başkanı ve divan üyeleri ile Bakanlık 
temsilcisi veya hükümet komiseri tarafından 
imza olunur. 

Bakanlık temsilcisi ve hükümet 
komiseri 

MADDE 47.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarının genel kurul toplantılarının 
geçerli olabilmesi için Bakanlık temsilcisinin 
veya hükümet komiserinin toplantı süresince 
bulunması ve kapanışa kadar toplantıya 
nezareti zorunludur. Bakanlık temsilcisi veya 
hükümet komiseri, toplantının mevzuat, tüzük 
ve gündem esasları içinde yapılmasını temin ve 
denetlemekle görevlidir. 

Görevlendirilen Bakanlık temsilcisinin 
veya hükümet komiserlerinin imzasını 
taşımayan genel kurul toplantısına katılacaklar 
listesi ile tutanaklar ve dolayısıyla toplantı bel
geleri hüküm ifade etmez. 

Bakanlık temsilcisi veya hükümet 
komiseri, Bakanlık veya bu konuda yetkilen
dirilen mülkî idare amiri tarafından görevlen-

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar sicil 
numarası ile temsilcisi oldukları meslek 
kuruluşlarının isimlerini gösterecek şekilde, es
naf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının 
Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından 
alacakları listedeki yerlerini kimlik göstermek 
ve imza etmek suretiyle genel kurula katılırlar. 
Genel kurulda delegeler ve misafirler ayrı yer
lerde otururlar. Güvenliğin temini bakımından 
Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri 
tarafından gerek görülürse genel kurul toplan
tısına misafir alınmaz. 

Genel kurul üyelerinin toplantıya bizzat 
katılmaları gerekli olup, vekâlet kabul edilmez. 
Genel kurul üyelerinden birden fazla temsil 
hakkı olanların, her temsil hakları için ayrı oy 
hakkı vardır. 

Genel kurul toplantısına katılacakların lis
tesi ve diğer genel kurul evrakı, genel kurul 
divan başkanı ve divan üyeleri ile Bakanlık 
temsilcisi veya hükümet komiseri tarafından 
imza olunur. 

Bakanlık temsilcisi ve hükümet 
komiseri 

MADDE 47.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarının genel kurul toplantılarının 
geçerli olabilmesi için Bakanlık temsilcisinin 
veya hükümet komiserinin toplantı süresince 
bulunması ve kapanışa kadar toplantıya 
nezareti zorunludur. Bakanlık temsilcisi veya 
hükümet komiseri, toplantının mevzuat, ana 
sözleşmeleri ve gündem esasları içinde yapıl
masını temin ve denetlemekle görevlidir. 

Görevlendirilen Bakanlık temsilcisinin 
veya hükümet komiserlerinin imzasını 
taşımayan genel kurul toplantısına katılacaklar 
listesi ile tutanaklar ve dolayısıyla toplantı bel
geleri hüküm ifade etmez. 

Bakanlık temsilcisi veya hükümet 
komiseri, Bakanlık veya bu konuda yetkilen
dirilen mülkî idare amiri tarafından görcvlen-
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dirilir. Toplantıdan en az onbeş gün evvel 
Bakanlık veya yetkilendirilen mülkî idare amir
liğine müracaatla toplantı yeri, günü, saati ve 
gündemi bildirilmek suretiyle Bakanlık temsil
cisi veya hükümet komiseri görevlendiril
mesinin talep edilmesi lazımdır. Toplantı baş
lamadan evvel çağrının usûlüne uygun olarak 
yapıldığı, genel kurul toplantısına katılacaklar 
listesinin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanından alındığı ve çoğunluğun tamam ol
duğu Bakanlık temsilcisi veya hükümet 
komiseri tarafından incelenip tespit edilerek 
görüşmelere başlanmasına izin verilir. 

Ancak, usûlüne uygun olarak yapılan 
müracaat üzerine görevlendirme yapıldığı hal
de, Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri 
toplantıya katılmaz ise mülki idare amirine 
durum bildirilir. Bakanlık temsilcisi veya 
hükümet komiseri yine gelmezse bir saat sonra 
toplantıya başlanır. 

Genel kurul toplantılarında görevlen
dirilecek Bakanlık temsilcileri veya hükümet 
komiserlerinin Bakanlık tarafından belir
lenecek zaruri masraf ve ücretleri, genel kurulu 
düzenleyen esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşu tarafından ödenir. 

Başkanlık divanı 
MADDE 48.- Bakanlık temsilcisinin veya 

hükümet komiserinin toplantıyı açma iznini ver
mesini müteakip genel kurul üyeleri tarafından, 
genel kurul üyeleri veya üst kuruluşlarca görev
lendirilmiş temsilciler arasından genel kurulu, 
belirlenen ve oylanacak gündeme göre sevk ve 
idare ile görevli bir başkan, bir başkan vekili ve 
üç katip üye açık oyla, ya da toplantıya katılan 
genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi 
halinde, gizli oy açık tasnifle seçilir. 

Organ seçimleri 

MADDE 49.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarının organ seçimleri ile yönetim 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
dirilir. Toplantıdan en az onbeş gün evvel 
Bakanlık veya yetkilendirilen mülkî idare amir
liğine müracaatla toplantı yeri, günü, saati ve 
gündemi bildirilmek suretiyle Bakanlık temsil
cisi veya hükümet komiseri görevlendiril
mesinin talep edilmesi lazımdır. Toplantı baş
lamadan evvel çağrının usûlüne uygun olarak 
yapıldığı, genel kurul toplantısına katılacaklar 
listesinin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanından alındığı ve çoğunluğun tamam ol
duğu Bakanlık temsilcisi veya hükümet 
komiseri tarafından incelenip tespit edilerek 
görüşmelere başlanmasına izin verilir. 

Ancak, usûlüne uygun olarak yapılan 
müracaat üzerine görevlendirme yapıldığı hal
de, Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri 
toplantıya katılmaz ise mülki idare amirine 
durum bildirilir. Bakanlık temsilcisi veya 
hükümet komiseri yine gelmezse bir saat sonra 
toplantıya başlanır. 

Genel kurul toplantılarında görevlen
dirilecek Bakanlık temsilcileri veya hükümet 
komiserlerinin Bakanlık tarafından belir
lenecek zaruri masraf ve ücretleri, genel kurulu 
düzenleyen esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşu tarafından ödenir. 

Başkanlık divanı 
MADDE 48.- Bakanlık temsilcisinin veya 

hükümet komiserinin toplantıyı açma iznini ver
mesini müteakip genel kurul üyeleri tarafından, 
genel kurul üyeleri veya üst kuruluşlarca görev
lendirilmiş temsilciler arasından genel kurulu, 
belirlenen ve oylanacak gündeme göre sevk ve 
idare ile görevli bir başkan, bir başkan vekili ve 
üç katip üye açık oyla, ya da toplantıya katılan 
genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi 
halinde, gizli oy açık tasnifle seçilir. 

Organ ve yönetim kurulu başkanlarının 
seçimleri 

MADDE 49.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarının organ seçimleri ile yönetim 
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kurulu başkanlarının seçimi tek dereceli olarak, 
yargı gözetiminde gizli oyla ve açık tasnifle 
aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

Seçim yapılacak genel kurul toplantısın
dan en az yirmi gün önce, genel kurul üyelerini 
gösteren Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanından hazırlanmış genel kurul toplantısına 
katılacaklar listesi, toplantının gündemi, yeri, 
günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdir
de yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları 
belirleyen bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o 
yer ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir. Bir
den fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde 
görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca belir
lenir. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve bel
geleri de getirtip inceleme yapmak suretiyle 
varsa noksanlıkları tamamlattırdıktan sonra 
seçime katılacak genel kurul üyelerini belir
leyen listeyi ve diğer hususları onaylar, onay
lanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar 
seçim kurulu ile ilgili esnaf ve sanatkârlar mes
lek kuruluşunun merkezinde ve genel kurulun 
yapılacağı yerde asılmak suretiyle, ayrıca 
Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında, 
onbeş gün süre ile ilân edilir. 

Onbeş günlük ilân süresi içinde listeye 
yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir 
ve en geç üç gün içerisinde kesin olarak karara 
bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya 
ilişkin diğer hususlar onaylanarak ilgili esnaf 
ve sanatkârlar meslek kuruluşuna gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday ol
mayan genel kurul üyeleri arasından bir başkan 
ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu 
atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belir
ler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğun
da kurula en yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun 
öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
kurulu başkanlarının seçimi tek dereceli olarak, 
yargı gözetiminde gizli oyla ve açık tasnifle 
yapılır. 

Seçim yapılacak genel kurul toplantısın
dan en az yirmi gün önce, genel kurul üyelerini 
gösteren Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanından hazırlanmış genel kurul toplantısına 
katılacaklar listesi, toplantının gündemi, yeri, 
günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdir
de yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları 
belirleyen bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o 
yer ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir. Bir
den fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde 
görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca belir
lenir. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve bel
geleri de getirtip inceleme yapmak suretiyle 
varsa noksanlıkları tamamlattırdıktan sonra 
seçime katılacak genel kurul üyelerini belir
leyen listeyi ve diğer hususları onaylar, onay
lanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar 
seçim kurulu ile ilgili esnaf ve sanatkârlar mes
lek kuruluşunun merkezinde ve genel kurulun 
yapılacağı yerde asılmak suretiyle, ayrıca 
Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında, 
yedi gün süre ile ilân edilir. 

Yedi günlük ilân süresi içinde listeye 
yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir 
ve en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara 
bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya 
ilişkin diğer hususlar onaylanarak ilgili esnaf 
ve sanatkârlar meslek kuruluşuna gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday ol
mayan genel kurul üyeleri arasından bir başkan 
ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu 
atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belir
ler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğun
da kurula en yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun 
öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi 
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ve oyların tasnifi ile görevli olup görevleri, bu 
işlemler bitinceye kadar aralıksız olarak devam 
eder. 

Bin kişiden fazla üyesi bulunan genel 
kurullarda her bin kişi için bir oy sandığı 
bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul 
oluşturulur. İki yüze kadar olan üye fazlalığı 
sandık sayısında nazara alınmaz. Sandıkların 
konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir. 
Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, seçim 
kurulundan sağlanır. 

Oy verme işlemi genel kurul görüş
melerinden sonra başlar ve saat 17:00'ye kadar, 
gizli oy açık tasnif esaslarıyla devam eder. 
Seçim süresi sona erdiği halde sandık başında 
oylarını vermek üzere bekleyen üyeler de oy
larını kullanırlar. Listede adı yazılı bulunmayan 
üye oy kullanamaz. Oylar oy verenin kim
liğinin resmî bir kuruluşça verilen belge ile 
kanıtlanmasından ve listedeki isminin karşısın
daki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. 
Oylar, asıl ve yedek üyeler belirtilerek her tür
lü şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerin
de ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy ver
me sırasında sandık kurulu başkanı tarafından 
verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. 
Bunların dışındaki zarflara konulan oylar, 
geçersiz sayılır. Adaylar asıl ve yedek üye 
olarak liste halinde seçime girerlerse, tasnif 
sonunda en fazla oy alan listedeki asıl adaylar 
asıl, yedek adaylar da yedek olarak, seçimi 
kazanmış olurlar. Liste içindeki oylara göre 
üyeler sıralanır. 

Genel kurullarda oy verme işlemi alt yapı 
müsait olduğu takdirde elektronik ortamda ger
çekleştirilebilir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlan 
tutanakla tespit edilip, sandık kurulu başkan ve 
üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla san
dık bulunması halinde tutanaklar ile elektronik 
ortamda kullanılan oylar hâkim tarafından bir-

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
ve oyların tasnifi ile görevli olup görevleri, bu 
işlemler bitinceye kadar aralıksız olarak devam 
eder. 

Bin kişiden fazla üyesi bulunan genel 
kurullarda her bin kişi için bir oy sandığı 
bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul 
oluşturulur. İki yüze kadar olan üye fazlalığı 
sandık sayısında nazara alınmaz. Sandıkların 
konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir. 
Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, seçim 
kurulundan sağlanır. 

Oy verme işlemi genel kurul görüş
melerinden sonra başlar ve saat 17:00'ye kadar, 
gizli oy açık tasnif esaslarıyla devam eder. 
Seçim süresi sona erdiği halde sandık başında 
oylarını vermek üzere bekleyen üyeler de oy
larını kullanırlar. Listede adı yazılı bulunmayan 
üye oy kullanamaz. Oylar oy verenin kim
liğinin resmî bir kuruluşça verilen belge ile 
kanıtlanmasından ve listedeki isminin karşısın
daki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. 
Oylar, asıl ve yedek üyeler belirtilerek her tür
lü şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerin
de ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy ver
me sırasında sandık kurulu başkanı tarafından 
verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. 
Bunların dışındaki zarflara konulan oylar, 
geçersiz sayılır. Adaylar asıl ve yedek üye 
olarak liste halinde seçime girerlerse, tasnif 
sonunda en fazla oy alan listedeki asıl adaylar 
asıl, yedek adaylar da yedek olarak, seçimi 
kazanmış olurlar. Liste içindeki oylara göre 
üyeler sıralanır. 

Genel kurullarda oy verme işlemi alt yapı 
müsait olduğu takdirde elektronik ortamda ger
çekleştirilebilir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları 
tutanakla tespit edilip, sandık kurulu başkan ve 
üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla san
dık bulunması halinde tutanaklar ile elektronik 
ortamda kullanılan oylar hâkim tarafından bir-
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leştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerin
de asılmak ve ilgili meslek kuruluşunun Bakan
lık e-esnaf ve sanatkâr sayfasında yayınlanmak 
suretiyle geçici seçim sonuçlan ilân edilir. Kul
lanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir ör
neği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere 
ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir. Seçimin 
devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanak
ların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde 
seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim 
tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak 
karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve 
itirazların karara bağlanmasından hemen sonra 
hâkim yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuç
ları ilân eder. Seçim sonuçları üst kuruluşlara 
ve Bakanlığa bildirilir. 

Hâkim, herhangi bir sebeple seçimi dur
durduğu veyahut seçim sonuçlarını etkileyecek 
ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uy
gulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar ver
diği takdirde, ilgililer bu karara, tebliğ tarihin
den itibaren üç iş günü içinde il seçim kuruluna 
itiraz edebilirler. İl seçim kurulu en geç iki iş 
günü içinde itirazı inceler ve kesin olarak 
karara bağlar. İptal kararının kesinleşmesi 
üzerine hâkim bir aydan az ve iki aydan fazla 
bir süre içinde olmamak üzere seçimin 
yenileneceği Pazar gününü tespit ederek il
gililere ve Bakanlığa bildirir. Belirlenen günde 
yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu mad
de ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere uy
gun olarak yürütülür. 

Seçimlerin tamamının iptali halinde 
seçimler yenileninceye kadar geçen sürede 
yönetim kurulu görevini yapmak üzere odalara 
birlik, birlik ve federasyonlara Konfederasyon, 
Konfederasyona ise Bakanlık tarafından, genel 
kurul üyeleri arasından üç kişilik bir kurul 
atanır. 

İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim 
sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 298 sayılı 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
leştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerin
de asılmak ve ilgili meslek kuruluşunun Bakan
lık e-esnaf ve sanatkâr sayfasında yayınlanmak 
suretiyle geçici seçim sonuçları ilân edilir. Kul
lanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir ör
neği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere 
ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir. Seçimin 
devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanak
ların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde 
seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim 
tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak 
karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve 
itirazların karara bağlanmasından hemen sonra 
hâkim yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuç
ları ilân eder. Seçim sonuçları üst kuruluşlara 
ve Bakanlığa bildirilir. 

Hâkim, herhangi bir sebeple seçimi dur
durduğu veyahut seçim sonuçlarını etkileyecek 
ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uy
gulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar ver
diği takdirde, ilgililer bu karara, tebliğ tarihin
den itibaren üç iş günü içinde il seçim kuruluna 
itiraz edebilirler. İl seçim kurulu en geç iki iş 
günü içinde itirazı inceler ve kesin olarak 
karara bağlar. İptal kararının kesinleşmesi 
üzerine hâkim bir aydan az ve iki aydan fazla 
bir süre içinde olmamak üzere seçimin 
yenileneceği Pazar gününü tespit ederek il
gililere ve Bakanlığa bildirir. Belirlenen günde 
yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu mad
de ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere uy
gun olarak yürütülür. 

Seçimlerin tamamının iptali halinde 
seçimler yenileninceye kadar geçen sürede 
yönetim kurulu görevini yapmak üzere odalara 
birlik, birlik ve federasyonlara Konfederasyon, 
Konfederasyona ise Bakanlık tarafından, genel 
kurul üyeleri arasından üç kişilik bir kurul 
atanır. 

İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim 
sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 298 sayılı 
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Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre 
tavan gösterge üzerinden ücret ödenir. Bu ve 
diğer seçim giderleri genel kurulu yapan esnaf ve 
sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan 
ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görev
lilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının 
seçim tarihleri, Bakanlar Kurulu tarafından bir 
yılı geçmemek üzere ertelenebilir. 

Seçilme şartları 
MADDE 50.- Genel kurul üyelerinin esnaf 

ve sanatkârlar meslek kuruluşlarına genel baş
kan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin 
kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için 
aşağıdaki şartları taşımaları gerekir: 

a) Denetim kurulu üyeliği için en az lise, 
bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz 
yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak; 
Konfederasyon denetim kurulu üyeliğine 
dışarıdan seçilecekler için dört yıllık yüksek 
okul mezunu ve denetim formasyonunu haiz 
olmak; disiplin kurulu üyeliği için en az lise 
mezunu olmak; yönetim kurulu üyeliği için ise 
okur ve yazar olmak. 

b) Konfederasyon denetim kuruluna 
dışarıdan seçilecekler hariç, mesleği ile ilgili 
olarak, en az beş yıl çalışmış olmak ve halen 
çalışıyor bulunmak. 

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yıl
dan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış ol
mak, yahut affa uğramış veya tecil edilmiş ol
salar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüş
vet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, 
kaçakçılık, hileli iflas, resmî ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırmak, kara para aklama, 
Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçak
çılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçların
dan dolayı hüküm giymemiş olmak. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre 
tavan gösterge üzerinden ücret ödenir. Bu ve 
diğer seçim giderleri genel kurulu yapan esnaf ve 
sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan 
ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görev
lilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının 
seçim tarihleri. Bakanlar Kurulu tarafından bir 
yılı geçmemek üzere ertelenebilir. 

Seçilme şartları 
MADDE 50.- Genel kurul üyelerinin esnaf 

ve sanatkârlar meslek kuruluşlarına genel baş
kan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin 
kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için 
gerekli şartlar şunlardır: 

a) Denetim kurulu üyeliği için en az lise, 
bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz 
yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak; 
Konfederasyon denetim kurulu üyeliğine 
dışarıdan seçilecekler için dört yıllık yüksek 
okul mezunu ve denetim formasyonunu haiz 
olmak; disiplin kurulu üyeliği için en az lise 
mezunu olmak; yönetim kurulu üyeliği için ise 
en az ilkokul mezunu olmak. 

b) Konfederasyon denetim kuruluna 
dışarıdan seçilecekler ve yeni kurulan odalar 
hariç, en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve 
halen çalışıyor bulunmak. 

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yıl
dan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış ol
mak, yahut affa uğramış veya tecil edilmiş ol
salar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, görevi 
kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, yalan 
yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, resmî ihale 
ve alım satımlara fesat karıştırmak, kara para ak
lama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi 
kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suç
larından dolayı hüküm giymemiş olmak. 
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d) Seçim sırasında oda üyeliğinden geçici 
veya uzun süreli olarak çıkarılmamış olmak. 

Seçilme şartlarından bir veya birkaçını 
taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlar
dan en az birini görev süreleri içinde kaybeden
lerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu 
durumda üyeliğin düşmesi ve en fazla oy alan 
yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin 
üyeliğe davetine ilişkin karar ve işlemler 
yönetim kurulunca yerine getirilir. 

Organlarda görev alma yasağı 
MADDE 51.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarında denetim ve disiplin kurulu 
üyeliği bulunanların, aynı kuruluşun yönetim 
kurulunda görev almaları yasak olduğu gibi, bu 
kişilerin eşleri, usûl, füruğ ve ikinci derecedeki 
kan hısımlarının da aynı dönemde, bu 
kuruluşun yönetim, denetim ve disiplin kurul
larında görev almaları yasaktır. 

Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerin
den dolayı birden fazla odaya kaydı olan esnaf 
ve sanatkârlar ancak bir odanın yönetim veya 
denetim kurulunda görev alabilirler. Bu kişiler 
odalarda birden fazla yetkili organ üyeliği 
görevi alamazlar. 

Ayrıca, esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarından herhangi birisinde yönetim, 
denetim veya disiplin kurulu üyeliği bulunan
lar, diğer esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluş
larının yönetim, denetim veya disiplin kurul
larının en fazla ikisinde daha üye olarak yer 
alabilirler. Bu kişiler uhdelerinde üç görevden 
ziyade üyelik bulunduramazlar. 

Amaç dışı faaliyet yasağı 
MADDE 52.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşları, kuruluş amaçları dışında herhangi 
bir faaliyette bulunamazlar. Kuruluş amaçları 
dışında faaliyet gösteren veya bu Kanunda 
belirtilen asli görevlerini Bakanlığın uyarısına 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
d) Seçim esnasında oda üyeliğinden geçici 

veya uzun süreli olarak çıkarılmasına ilişkin 
kesinleşmiş ceza almamış olmak. 

Seçilme şartlarından bir veya birkaçını 
taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlar
dan en az birini görev süreleri içinde kaybeden
lerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu 
durumda üyeliğin düşmesi ve en fazla oy alan 
yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin 
üyeliğe davetine ilişkin karar ve işlemler 
yönetim kurulunca yerine getirilir. 

Organlarda görev alma yasağı 
MADDE 51.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarında denetim ve disiplin kurulu 
üyeliği bulunanların, aynı kuruluşun yönetim 
kurulunda görev almaları yasak olduğu gibi , 
bu kişilerin eşleri, üstsoy, altsoy ve ikinci 
derecedeki kan hısımlarının da aynı dönemde, 
bu kuruluşun yönetim, denetim ve disiplin 
kurullarında görev almaları yasaktır. 

Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerin
den dolayı birden fazla odaya kaydı olan esnaf 
ve sanatkârlar ancak bir odanın yönetim veya 
denetim kurulunda görev alabilirler. Bu kişiler 
odalarda birden fazla yetkili organ üyeliği 
görevi alamazlar. 

Ayrıca, esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarından herhangi birisinde yönetim, 
denetim veya disiplin kurulu üyeliği bulunan
lar, diğer esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluş
larının yönetim, denetim veya disiplin kurul
larının en fazla ikisinde daha üye olarak yer 
alabilirler. Bu kişiler uhdelerinde üç görevden 
ziyade üyelik bulunduramazlar. Aynı kişi birlik 
ve federasyon başkanı olamaz. 

Amaç dışı faaliyet yasağı 
MADDE 52.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşları, kuruluş amaçlan dışında herhangi 
bir faaliyette bulunamazlar. Kuruluş amaçları 
dışında faaliyet gösteren veya bu Kanunda 
belirtilen asli görevlerini Bakanlığın uyarısına 
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rağmen yerine getirmeyen esnaf ve sanatkârlar 
meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının 
görevlerine son verilmesine ve yerlerine 
yenilerinin seçilmesine Bakanlığın veya bu 
kuruluşların bulundukları yer Cumhuriyet Baş
savcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye 
hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama, 
basit yargılama usûlüne göre yapılır ve en geç 
iki ay içinde sonuçlandırılır, 

Görevlerine son verilen organların yerine, 
bu Kanundaki usul ve esaslara göre, en geç bir 
ay içinde yapılacak genel kurul ile yenileri 
seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini 
tamamlar. Görevlerine son verilen organ 
üyelerinin cezai sorumlulukları saklıdır. Bu or
ganların yukarıdaki hükümler gereğince görev
lerine son verilmesine neden olan ve mahkeme 
kararında belirtilen tasarrufları hükümsüzdür. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, 
milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlen
mesini veya suçun devamını önlemenin yahut 
yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede 
sakınca varsa, valilik tarafından faaliyetten 
men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yir-
midört saat içinde görevli hâkimin onayına 
sunulur. Hâkim kararını kırksekiz saat içinde 
açıklar. Aksi halde bu idarî karar kendiliğinden 
yürürlükten kalkar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Toplantılar, Temsil ve İlzam, 

Huzur Hakkı ve Aylık Ücretler, 
Genel Sekreterler 

Yönetim kurulu toplantıları ve kararları 
MADDE 53.- Oda ve birlik yönetim 

kurulları ayda bir, federasyon ve Konfederas
yon yönetim kurulları üç ayda bir toplanır. 
Yönetim kurulu, gerek görülmesi halinde baş
kanın veya üyelerinin çoğunluğunun ya da 
denetim kurulu çoğunluğunun çağrısıyla her 
zaman toplanabilir. Yönetim kurulu toplan
tılarının çağrısı üyelere yazılı olarak yapılır. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
rağmen yerine getirmeyen esnaf ve sanatkârlar 
meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının 
görevlerine son verilmesine ve yerlerine 
yenilerinin seçilmesine Bakanlığın veya bu 
kuruluşların bulundukları yer Cumhuriyet Baş
savcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye 
hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama, 
basit yargılama usûlüne göre yapılır ve en geç 
iki ay içinde sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen organların yerine, 
bu Kanundaki usul ve esaslara göre, en geç bir 
ay içinde yapılacak genel kurul ile yenileri 
seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini 
tamamlar. Görevlerine son verilen organ 
üyelerinin cezai sorumlulukları saklıdır. Bu or
ganların yukarıdaki hükümler gereğince görev
lerine son verilmesine neden olan ve mahkeme 
kararında belirtilen tasarrufları hükümsüzdür. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, 
millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlen
mesini veya suçun devamını önlemenin yahut 
yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede 
sakınca varsa, valilik tarafından faaliyetten 
men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yir-
midört saat içinde görevli hâkimin onayına 
sunulur. Hâkim kararını kırksekiz saat içinde 
açıklar. Aksi halde bu idari karar kendiliğinden 
yürürlükten kalkar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Toplantılar, Temsil ve İlzam, 

Huzur Hakkı ve Aylık Ücretler, 
Genel Sekreterler 

Yönetim kurulu toplantıları ve kararları 
MADDE 53.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının yönetim kurulları en az ayda bir 
toplanır. Yönetim kurulu, gerek görülmesi 
halinde başkanın veya üyelerinin çoğun
luğunun ya da denetim kurulu çoğunluğunun 
çağrısıyla her zaman toplanabilir. Yönetim 
kurulu toplantılarının çağrısı üyelere yazılı 
olarak yapılır. 
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Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğun
luğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğun
luğu ile karar verir. 

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iş
tirak etmeyen üyeler yönetim kurulu üyeliğin
den çekilmiş sayılır.Yönetim kurulu üyeleri 
arasında eksilme olduğu takdirde, yedek 
üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy 
alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre 
sırayla yönetim kuruluna getirilir ve yeni üye 
ilk toplantıya yazılı olarak çağrılır. Yeni üyenin 
iştiraki sağlanmadan yönetim kurulu toplantısı 
yapılamaz. Bu üyenin toplantıya icabet et
memesi halinde sonraki üye çağrılarak yönetim 
kurulu üye sayısı tamamlandıktan sonra toplan
tı yapılır. 

Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak 
görevden ayrılması veya asıl üye sayısının 
yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de 
kalmaması halinde; üç ay içinde yapılacak 
seçimlere kadar, odalar birlik tarafından, birlik
ler ve federasyonlar Konfederasyon tarafından, 
Konfederasyon ise Bakanlık tarafından görev
lendirilecek üç kişilik bir kurul tarafından 
yönetilir. 

Başkan, temsil ve ilzam 
MADDE 54.- Oda, birlik, federasyon baş

kanı ve Konfederasyon genel başkanı genel 
kurul tarafından tek dereceli olarak seçilir; bun
lar aynı zamanda ilgili esnaf ve sanatkârlar 
meslek kuruluşunun yönetim kurulu üyesi ve 
başkanıdır. Başkanlık ve genel başkanlık 
görevini üst üste iki dönem yapanlar bir seçim 
dönemi geçmedikçe tekrar başkan seçilemez
ler. Genel başkan veya başkanın herhangi bir 
sebeple görevinden ayrılması durumunda, 
yönetim kurulu kalan süreyi tamamlamak üzere 
kendi aralarından birisini başkan olarak seçer. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının 
yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından, 
odalarda bir başkan vekili; oda sayısı 50 ve 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğun

luğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğun
luğu ile karar verir. 

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iş
tirak etmeyen üyeler yönetim kurulu üyeliğin
den çekilmiş sayılır.Yönetim kurulu üyeleri 
arasında eksilme olduğu takdirde, yedek 
üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy 
alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre 
sırayla yönetim kuruluna getirilir ve yeni üye 
ilk toplantıya yazılı olarak çağrılır. Yeni üyenin 
iştiraki sağlanmadan yönetim kurulu toplantısı 
yapılamaz. Bu üyenin toplantıya icabet et
memesi halinde sonraki üye çağrılarak yönetim 
kurulu üye sayısı tamamlandıktan sonra toplan
tı yapılır. 

Yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak 
görevden ayrılması veya asıl üye sayısının 
yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de 
kalmaması halinde; üç ay içinde yapılacak 
seçimlere kadar, odalar birlik tarafından, birlik
ler ve federasyonlar Konfederasyon tarafından, 
Konfederasyon ise Bakanlık tarafından görev
lendirilecek üç kişilik bir kurul tarafından 
yönetilir. 

Başkan, temsil ve ilzam 
MADDE 54.- Oda, birlik, federasyon baş

kanı ve Konfederasyon genel başkanı genel 
kurul tarafından tek dereceli olarak seçilir; bun
lar aynı zamanda ilgili esnaf ve sanatkârlar 
meslek kuruluşunun yönetim kurulu üyesi ve 
başkanıdır. Başkanlık ve genel başkanlık 
görevini üst üste iki dönem yapanlar bir seçim 
dönemi geçmedikçe tekrar başkan seçilemez
ler. Genel başkan veya başkanın herhangi bir 
sebeple görevinden ayrılması durumunda, 
yönetim kurulu kalan süreyi tamamlamak üzere 
kendi aralarından birisini başkan olarak seçer. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının 
yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından, 
odalarda bir başkan vekili; oda sayısı 50 ve 
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daha az olan birliklerde bir başkan vekili, 51-
100 olan birliklerde iki başkan vekili, 101 ve 
daha fazla olan birliklerde üç başkan vekili; 
federasyonlarda iki başkan vekili; Konfederas
yonda ise dört genel başkan vekili seçer. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını 
temsil ve ilzama başkan yetkilidir. Başkanın 
bulunmadığı zamanlarda, yönetim kurulunca 
yetkilendirilmiş olan başkan vekili temsil ve il
zam görevini ifa eder. Esnaf ve sanatkârlar 
meslek kuruluşlarını, başkan veya başkan 
vekili ile genel sekreterin müşterek imzaları 
bağlar. 

Denetim kurulu toplantıları 
MADDE 55.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının denetim kurulları kendi üyeleri 
arasından bir başkan seçer. Denetim kurulları 
ayda bir toplantı yaparlar. Denetim kurulları 
yaptıkları denetimlerin sonucunu üç ayda bir 
yönetim kurullarına, dönem sonunda da genel 
kurula rapor halinde sunarlar. 

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iş
tirak etmeyen üyeler denetim kurulu üyeliğin
den çekilmiş sayılır. Denetim kurulu üyeleri 
arasında eksilme olduğu takdirde, yedek 
üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy 
alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre 
sırayla denetim kurulunca yazılı olarak denetim 
kuruluna çağrılır. 

Denetim kurullarının asıl ve yedek 
üyelerinin tamamının görevden ayrılmaları ve 
yedeklerinin de kalmaması halinde ilk seçime 
kadar, odalarda birlik, birlik ve federasyonlarda 
Konfederasyon, Konfederasyonda ise Bakanlık 
tarafından bir denetçi atanır. 

Huzur hakkı ve aylık ücretler 
MADDE 56.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinin huzur 
hakları, yönetim kurulu başkanı ve başkan 
vekilleri ile denetim kurulu ve disiplin kurulu 
üyelerine verilecek aylık ücretler ile merkez 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
daha az olan birliklerde bir başkan vekili, 51-
100 olan birliklerde iki başkan vekili, 101 ve 
daha fazla olan birliklerde üç başkan vekili; 
federasyonlarda iki başkan vekili; Konfederas
yonda ise dört genel başkan vekili seçer. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını 
temsil ve ilzama başkan yetkilidir. Başkanın 
bulunmadığı zamanlarda, yönetim kurulunca 
yetkilendirilmiş olan başkan vekili temsil ve il
zam görevini ifa eder. Esnaf ve sanatkârlar 
meslek kuruluşlarını, başkan veya başkan 
vekili ile genel sekreterin müşterek imzaları 
bağlar. 

Denetim kurulu toplantıları 
MADDE 55.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının denetim kurulları kendi üyeleri 
arasından bir başkan seçer. Denetim kurulları 
ayda bir toplantı yaparlar. Denetim kurulları 
yaptıkları denetimlerin sonucunu üç ayda bir 
yönetim kurullarına, dönem sonunda da genel 
kurula rapor halinde sunarlar. 

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya iş
tirak etmeyen üyeler denetim kurulu üyeliğin
den çekilmiş sayılır. Denetim kurulu üyeleri 
arasında eksilme olduğu takdirde, yedek 
üyelerden genel kuruldaki seçimde en fazla oy 
alanlar, oyların eşitliği halinde ise listeye göre 
sırayla denetim kurulunca yazılı olarak denetim 
kuruluna çağrılır. 

Denetim kurullarının asıl ve yedek 
üyelerinin tamamının görevden ayrılmaları ve 
yedeklerinin de kalmaması halinde ilk seçime 
kadar, odalarda birlik, birlik ve federasyonlarda 
Konfederasyon, Konfederasyonda ise Bakanlık 
tarafından bir denetçi atanır. 

Aylık ücretler ve huzur hakları 
MADDE 56.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinin huzur 
hakları, yönetim kurulu başkanı ve başkan 
vekilleri ile denetim kurulu ve disiplin kurulu 
üyelerine verilecek aylık ücretler ile merkez 
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dışından genel kurul, başkanlar kurulu, 
yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin 
kurulu toplantılarına katılacak üyelere ve bun
ların görevlendirilmelerinde ödenecek yolluk 
ve konaklama ücretleri, ilgili meslek 
kuruluşunun genel kurulu tarafından belirlenir. 
Aylık ücret ödenenlere ayrıca huzur hakkı 
ödenmez. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
dışından genel kurul, başkanlar kurulu, 
yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin 
kurulu toplantılarına katılacak üyelere ve bun
ların görevlendirilmelerinde ödenecek yolluk 
ve konaklama ücretleri, aşağıda belirtilen had
leri aşmamak kaydıyla ilgili esnaf ve sanatkar
lar meslek kuruluşlarının genel kurullarınca 
belirlenir. 

a) Yönetim kurulu başkanlarına; 
Odalarda üye sayısı 200-500 olan odalarda 

asgari ücret, 501-1500 olan odalarda asgari üc
retin 2 katı, 1501-3000 olan odalarda asgari üc
retin 3 katı, 3001-10000 olan odalarda asgari 
ücretin 4 katı, 10001 ve daha fazla üyesi olan 
odalarda asgari ücretin 5 katı, 

Birliklerde üye oda sayısı 25'e kadar olan
larda asgari ücretin 3 katı, 26-50 olanlarda as
gari ücretin 4 katı, 51-100 olanlarda asgari üc
retin 5 katı, 101-150 olanlarda asgari ücretin 6 
katı,151 ve daha fazla olanlarda asgari ücretin 
7 katı, 

Federasyonlarda üye oda sayısı 50'ye 
kadar olanlarda asgari ücretin 5 katı, 51-100 
olanlarda asgari ücretin 6 katı, 101 ve daha faz
la olanlarda asgari ücretin 7 katı, 

Konfederasyonda Genel başkana asgari 
ücretin 10 katı, 

b) Yönetim kurulu başkan vekillerine;(a) 
bendinde belirtilen miktarların 2/4'ü, 

c) Denetim kurulu üyelerine; (a) bendinde 
belirtilen ücretlerin 1/4'ü, 

d) Disiplin kurulu üyelerine; (a) bendinde 
belirtilen ücretlerin 1/4'ü, 

aylık ücret, 
e) Aylık ücret almayan yönetim kurulu 

üyelerine katıldıkları toplantı başına (a) ben
dinde belirtilen ücretlerin 1/5'i huzur hakkı, 

alırlar. Bu ücretler brüt asgari ücret üzerin
den net olarak ödenir. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının 
yetkili organ üyelerinin yurtiçi harcırahları, as-
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Genel sekreterler 
MADDE 57.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının işlemlerini, mevzuat, tüzükleri 
ve yönetim kurulu kararlan doğrultusunda 
yürütmekle görevli bir genel sekreter bulunur. 
Genel sekreterler birden fazla esnaf ve sanat
kârlar meslek kuruluşunda görev yapamazlar. 
Gene! sekreter yönetim kurulu toplantılarına 
katılır, ancak oy kullanamaz. İhtiyaç duyulması 
halinde onbinden fazla üyesi olan odalar ile bir
lik ve federasyonlarda bir, Konfederasyonda üç 
genel sekreter yardımcısı çalıştırılabilir. 

Giderler, başkan veya vekili ile genel sek
reterin ortak imzasıyla yapılır. Esnaf ve sanat
kârlar meslek kuruluşları adına yazılacak 
yazılar da aynı şekilde imzalanır. Ancak, 
yönetim kurulu kuruluş içi konularda genel 
sekretere tek başına imza yetkisi verebilir. 
Konfederasyon genel sekreteri, yönetim 
kurulunun izni ile harcama yetkisi dahil, görev 
ve yetkilerinden bir bölümünü her yıl başında 
yeniden tespit edilmek kaydıyla yardımcılarına 
devredebilir. 

Genel sekreterin atanması, terfi, cezalan
dırılması ve görevine son verilmesi yönetim 
kurulu karan ile yapılır. Yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri ve bunların eşleri, çocukları ve 
çocuklarının eşleri genel sekreter olarak 
atanamaz. Genel sekreterin tezkiye amiri ise il
gili meslek kuruluşunun başkanıdır. 

Genel sekreter personelin birinci tezkiye 
amiri olup, personelin atanma, terfi, cezalandır-

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
gari ücretin 1/5'inden, yurtdışı harcırahları ise 
en yüksek devlet memuruna ödenen günlük 
harcırahtan fazla olamaz. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşların
da birden fazla organda görevli olanlar, bu 
görevlerine ait ücretlerden yüksek olanı alırlar. 
Organ üyeleri, meslek kuruluşları iştiraklerin
den en fazla birinden ücret alabilirler. 

Aylık ücret alanlara huzur hakkı ödenmez. 
Genel sekreterler 
MADDE 57.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının işlemlerini, mevzuat, ana sözleş
meleri ve yönetim kurulu kararları doğrul
tusunda yürütmekle görevli bir genel sekreter 
bulunur. Genel sekreterler birden fazla esnaf ve 
sanatkârlar meslek kuruluşunda görev 
yapamazlar. Genel sekreter yönetim kurulu 
toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz. İh
tiyaç duyulması halinde onbinden fazla üyesi 
olan odalar ile birlik ve federasyonlarda bir, 
Konfederasyonda üç genel sekreter yardımcısı 
çalıştırılabilir. 

(iideıier, başkan veya vekili ile genel sek
reterin ortak imzasıyla yapılır. Esnaf ve sanat
kârlar meslek kuruluşları adına yazılacak 
yazılar da aynı şekilde imzalanır. Ancak, 
yönetim kurulu kuruluş içi konularda genel 
sekretere tek başına imza yetkisi verebilir. 
Konfederasyon genel sekreteri, yönetim 
kurulunun izni ile harcama yetkisi dahil, görev 
ve yetkilerinden bir bölümünü her yıl başında 
yeniden tespit edilmek kaydıyla yardımcılarına 
devredebilir. 

Genel sekreterin atanması, terfi, cezalan
dırılması ve görevine son verilmesi yönetim 
kurulu kararı ile yapılır. Yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri ve bunların eşleri, çocukları ve 
çocuklarının eşleri genel sekreter olarak 
atanamaz. Genel sekreterin tezkiye amiri ise il
gili meslek kuruluşunun başkanıdır. 
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ma ve işten uzaklaştırma işlemleri teklifi 
üzerine yönetim kurulunca yapılır. 

Birlik genel sekreterleri birliğe üye 
odaların genel sekreterleri ile Temmuz ve 
Aralık aylarında, birlik başkanının gözetiminde 
yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme 
toplantısı yaparlar. 

Genel sekreter ve genel sekreter yardım
cısı olarak atanacakların 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki 
genel şartlan taşımaları gerekli olup; bu şartları 
taşımayanlar, genel sekreter ve genel sekreter 
yardımcısı olarak atanamaz. Bu şartları 
taşımadıkları sonradan anlaşılanların ise görev
lerine son verilir. 

Birlik ve federasyon genel sekreter ve yar
dımcılarının en az iki yıllık yüksek okul 
mezunu olmaları, oda genel sekreter ve yar
dımcılarının en az lise ve dengi okul mezunu 
olması, Konfederasyon genel sekreteri ve yar
dımcılarının ise, üniversitelerin işletme, iktisat, 
hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler 
fakülteleri mezunu veya muadili yüksek tahsil 
yapmış olması şarttır. Genel sekreterlerin ik
tisadi ve idari sahada tatbiki bilgi ve tecrübe 
sahibi olmaları ile yabancı dil bilmeleri tercih 
sebebidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Denetim, Kullanılacak Defterler, 

Aidatlar ve Belge Ücretleri, 
Ücret Tarifeleri 

Denetim 
MADDE 58.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşları ile sicil işlemleri Bakanlık gözetim 
ve denetimine tâbidir. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının 
ilgili personeli ile organlarında görevli üyeleri, 
Bakanlık denetim elemanlarının talebi üzerine 
kuruluşa ait her türlü evrak, defter ve kayıtları 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
Genel sekreter personelin birinci tezkiye 

amiri olup, personelin atanma, terfi, cezalandır
ma ve işten uzaklaştırma işlemleri teklifi 
üzerine yönetim kurulunca yapılır. 

Birlik genel sekreterleri birliğe üye 
odaların genel sekreterleri ile Temmuz ve 
Aralık aylarında, birlik başkanının gözetiminde 
yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme 
toplantısı yaparlar. 

Genel sekreter ve genel sekreter yardım
cısı olarak atanacakların 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki 
genel şartları taşımaları gerekli olup; bu şartlan 
taşımayanlar, genel sekreter ve genel sekreter 
yardımcısı olarak atanamaz. Bu şartları 
taşımadıkları sonradan anlaşılanların ise görev
lerine son verilir. 

Birlik ve federasyon genel sekreter ve yar
dımcılarının en az iki yıllık yüksek okul 
mezunu olmaları, oda genel sekreter ve yar
dımcılarının en az lise ve dengi okul mezunu 
olması, Konfederasyon genel sekreteri ve yar
dımcılarının ise, üniversitelerin işletme, iktisat, 
hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler 
fakülteleri mezunu veya muadili bir alanda 
yüksek tahsil yapmış olması şarttır. Genel sek
reterlerin iktisadi ve idarî sahada tatbiki bilgi 
ve tecrübe sahibi olmaları ile yabancı dil bil
meleri tercih sebebidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Denetim, Kullanılacak Defterler, 

Aidatlar ve Belge Ücretleri, 
Ücret Tarifeleri 

Denetim 
MADDE 58.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşları ile sicil işlemleri Bakanlık gözetim 
ve denetimine tâbidir. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının 
ilgili personeli ile organlarında görevli üyeleri, 
Bakanlık denetim elemanlarının talebi üzerine 
kuruluşa ait her türlü evrak, defter ve kayıtları 
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göstermeye veya vermeye, para ve diğer varlık
ların sayılmasına müsaade etmeye, denetim ve 
incelemeleri için yardımda bulunmaya ve çalış
malarını yapabilecekleri uygun bir yer tahsis 
etmeye mecburdurlar. 

Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen 
veya 59 uncu maddede belirtilen suçlardan 
dolayı haklarında kovuşturmaya başlanan ve 
görevi başında kalması denetim ve soruştur
manın yapılması bakımından sakıncalı görülen 
esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının per
soneli Bakanlık denetim elemanlarınca doğ
rudan görevden uzaklaştırılabilir. Organ 
üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ise 
denetim elemanlarının teklifi sonucu Bakanlık 
veya Cumhuriyet savcılığı tarafından yetkili as
liye hukuk mahkemesinde açılan dava üzerine 
mahkemece bir ay içinde basit usûlde yar
gılama yapılarak karara bağlanır. Mahkeme 
dava sonucunu Bakanlık, ilgili oda ve üst 
kuruluşa bildirir. 

Görevden uzaklaştırılanlar hakkında 
takipsizlik veya beraat kararlarının verilmesi 
halinde, bu kimseler tekrar görevlerine döner
ler ve bunların görevden uzak kaldıkları dev
reye ait ücretleri yasal faizleri ile birlikte, men
sup oldukları kuruluşlarca tam olarak ödenir. 
Denetim sonucunda düzenlenen soruşturma ev
rakının denetim elemanı tarafından o yerin 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi 
üzerine Bakanlık davada müdahil sıfatını 
kazanır. 

Odaların sadece üye kayıtları ve belgeleri, 
sigortalılık yönünden gerektiğinde Bağ-Kur 
denetim elemanları tarafından denetlenebilir. 

Cezai takibat 
MADDE 59.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının yetkili organlarının üyeleri ve 
genel sekreterleri ile personeli, görevlerini 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
göstermeye veya vermeye, para ve diğer varlık
ların sayılmasına müsaade etmeye, denetim ve 
incelemeleri için yardımda bulunmaya ve çalış
malarını yapabilecekleri uygun bir yer tahsis 
etmeye mecburdurlar. 

Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen 
veya 59 uncu maddede belirtilen suçlardan 
dolayı haklarında kovuşturmaya başlanan ve 
görevi başında kalması denetim ve soruştur
manın yapılması bakımından sakıncalı görülen 
esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının per
soneli Bakanlık denetim elemanlarınca doğ
rudan görevden uzaklaştırılabilir. Organ 
üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ise 
denetim elemanlarının teklifi sonucu Bakanlık 
veya Cumhuriyet savcılığı tarafından yetkili as
liye hukuk mahkemesinde açılan dava üzerine 
mahkemece bir ay içinde basit usûlde yar
gılama yapılarak karara bağlanır. Mahkeme 
dava sonucunu Bakanlık, ilgili oda ve üst 
kuruluşa bildirir. 

Görevden uzaklaştırılanlar hakkında 
takipsizlik veya beraat kararlarının verilmesi 
halinde, bu kimseler tekrar görevlerine döner
ler ve bunların görevden uzak kaldıkları dev
reye ait ücretleri yasal faizleri ile birlikte, men
sup oldukları kuruluşlarca tam olarak ödenir. 
Denetim sonucunda düzenlenen soruşturma ev
rakının denetim elemanı tarafından o yerin 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi 
üzerine Bakanlık davada müdahil sıfatını 
kazanır. 

Odaların sadece üye kayıtları ve belgeleri, 
sigortalılık yönünden gerektiğinde Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu denetim elemanları 
tarafından denetlenebilir. 

Cezai takibat 
MADDE 59.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının yetkili organlarının üyeleri ve 
genel sekreterleri ile personeli, görevlerini 
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yerine getirirken görevleriyle ilgili suç teşkil 
eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle bu 
kuruluşların paralan ile para hükmündeki ev
rak, senet ve diğer malları aleyhine, bilanço, 
kesin hesap, rapor, diğer her çeşit evrak ve def
terleri üzerinde suç işledikleri takdirde, bu suç
lardan dolayı, adlî olarak kamu görevlileri gibi 
ceza görürler. 

Kullanılacak beyanname, defter ve 
makbuzlar 

MADDE 60.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarında kullanılacak defter, belge, beyan
name, makbuz ve fişler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Üye kayıt defteri. 
b) Üye kayıt beyannamesi. 
c) Genel kurul karar defteri, 
d) Başkanlar kurulu karar defteri. 
e) Yönetim kurulu karar defteri. 
f) Denetim kurulu karar defteri. 
g) Disiplin kurulu karar defteri. 
h) Gelenek ve teamül defteri. 
ı) Demirbaş defteri. 
j) Gelen ve giden evrak kayıt defteri. 
k) Mevzuata uygun muhasebe defterleri. 
1) Kasa defteri. 
m) Gelir ve gider defteri. 
n) Kıymetli evrak defteri. 
o) Gelir ve gider makbuzu. 
p) Tahsil ve tediye fişi. 
r) Hizmetin gerektirdiği diğer defter ve 

belgeler. 
Bu Kanuna tâbi meslek kuruluşlarında 

kullanılacak defter, beyanname, makbuz, fiş ve 
belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası 
nedeniyle resmî kurum ve kuruluşlara verecek
leri belgelerin basım ve dağıtımında Kon
federasyon yetkilidir. Bu belgelerden Bakanlık 
e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından elektronik 
ortamda düzenlenenlerinin bedeli, bunu düzen
leyen esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunca 
Konfederasyona ödenir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
yerine getirirken görevleriyle ilgili suç teşkil 
eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle bu 
kuruluşların paraları ile para hükmündeki ev
rak, senet ve diğer malları aleyhine, bilanço, 
kesin hesap, rapor, diğer her çeşit evrak ve def
terleri üzerinde suç işledikleri takdirde, bu suç
lardan dolayı, adlî olarak kamu görevlileri gibi 
ceza görürler. 

Kullanılacak beyanname, defter ve 
makbuzlar 

MADDE 60.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarında kullanılacak defter, belge, 
beyanname, makbuz ve fişler şunlardır: 

a) Üye kayıt defteri. 
b) Üye kayıt beyannamesi. 
c) Genel kurul karar defteri. 
d) Başkanlar kurulu karar defteri. 
e) Yönetim kurulu karar defteri. 
f) Denetim kurulu karar defteri. 
g) Disiplin kurulu karar defteri. 
h) Gelenek ve teamül defteri. 
ı) Demirbaş defteri. 
j) Gelen ve giden evrak kayıt defteri. 
k) Mevzuata uygun muhasebe defterleri. 
1) Kasa defteri. 
m) Gelir ve gider defteri. 
n) Kıymetli evrak defteri. 
o) Gelir ve gider makbuzu. 
p) Tahsil ve tediye fişi. 
r) Hizmetin gerektirdiği diğer defter ve 

belgeler. 
Bu Kanuna tâbi meslek kuruluşlarında 

kullanılacak defter, beyanname, makbuz, fiş ve 
belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası 
nedeniyle resmî kurum ve kuruluşlara verecek
leri belgelerin basım ve dağıtımında Kon
federasyon yetkilidir. Bu belgelerden Bakanlık 
e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından elektronik 
ortamda düzenlenenlerinin bedeli, bunu düzen
leyen esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunca 
Konfederasyona ödenir. 
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Defter, beyanname, makbuz, fış ve diğer 
belgeleri yetkisiz olarak basan, bastıran, 
dağıtan, değişik yollardan çoğaltan ve kul
lananlar bu fiillerinden dolayı Konfederas
yonun ilgili Cumhuriyet savcılıklarına baş
vurusu üzerine, genel hükümler çerçevesinde 
sorumlu olurlar. 

Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzen
lenecek belge ve hizmet ücretleri 

MADDE 61.- Üyelerin odalara, odaların 
birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyon
ların Konfederasyona ödeyeceği kayıt ücreti, 
yıllık aidat ve katılma payları ile esnaf ve 
sanatkârlar meslek kuruluşlarının düzenledik
leri belge ve yaptıkları hizmet karşılığı ücretler, 
aşağıda belirtilmiştir: 

a) Üyenin sicile ilk kayıt yapılması sırasın
da ödeyeceği kayıt ücreti, asgari ücretin onda 
birinden az, yarısından fazla olamaz. Kayıt üc
reti, esnaf ve sanatkârların sicil kaydı esnasın
da sicil müdürlüğü tarafından tahsil edilir; kayıt 
ücretinin yarısı sicil ihtiyacında kullanılmak 
üzere birlik adına açılacak banka hesabına, 
diğer yarısı ise ilgili odanın banka hesabına ak
tarılır. 

b) Üyenin odaya ödeyeceği yıllık aidat, as
garî ücretin onda birinden az, yansından fazla 
olamaz. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca 
yıllık aidat alınmaz. 

c) Odaların birlik ve üyesi oldukları 
federasyonlara, birlik ve federasyonların Kon
federasyona ödeyecekleri kayıt ücreti, asgarî 
ücretin yarısından az, tamamından fazla 
olamaz. 

d) Odaların birlik ve üyesi oldukları 
federasyonlara, birlik ve federasyonların Kon
federasyona, her yıl ödeyecekleri katılma payı, 
ödemeyi yapacak esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşunun bir önceki yıl gayrisafi gelirlerinin 
%5'idir. Katılma payı hesaplamasında; bu 
Kanuna göre üst kuruluşlardan satın alınan ev-

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
Defter, beyanname, makbuz, fış ve diğer 

belgeleri yetkisiz olarak basan, bastıran, 
dağıtan, değişik yollardan çoğaltan ve kul
lananlar bu fiillerinden dolayı Konfederas
yonun ilgili Cumhuriyet savcılıklarına baş
vurusu üzerine, genel hükümler çerçevesinde 
sorumlu olurlar. 

Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzen
lenecek belge ve hizmet ücretleri 

MADDE 61.- Üyelerin odalara, odaların 
birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyon
ların Konfederasyona ödeyeceği kayıt ücreti, 
yıllık aidat ve katılma payları ile esnaf ve 
sanatkârlar meslek kuruluşlarının düzenledik
leri belge ve yaptıkları hizmet karşılığı ücretler 
şunlardır: 

a) Üyenin sicile ilk kayıt yapılması sırasın
da ödeyeceği kayıt ücreti, asgari ücretin onda 
birinden az, yarısından fazla olamaz. Kayıt üc
reti, esnaf ve sanatkârların sicil kaydı esnasın
da sicil müdürlüğü tarafından tahsil edilir; kayıt 
ücretinin yarısı sicil ihtiyacında kullanılmak 
üzere birlik adına açılacak banka hesabına, 
diğer yarısı ise ilgili odanın banka hesabına ak
tarılır. 

b) Üyenin odaya ödeyeceği yıllık aidat, as
garî ücretin onda birinden az, yarısından fazla 
olamaz. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca 
yıllık aidat alınmaz. 

c) Odaların birlik ve üyesi oldukları 
federasyonlara, birlik ve federasyonların Kon
federasyona ödeyecekleri kayıt ücreti, asgari 
ücretin yarısından az, tamamından fazla 
olamaz. 

d) Odaların birlik ve üyesi oldukları 
federasyonlara, birlik ve federasyonların Kon
federasyona, her yıl ödeyecekleri katılma payı, 
ödemeyi yapacak esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşunun bir önceki yıl gayri safı gelir
lerinin % 3'üdür. Katılma payı hesaplamasında; 
bu Kanuna göre üst kuruluşlardan satın alınan 
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rakın maliyet bedeli ile bu Kanun dışındaki 
diğer kanuni düzenlemeler nedeniyle elde ettiği 
gelirler gayrisafi gelirden mahsup edilir. 

e) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluş
larının düzenledikleri ve onayladıkları belgeler 
ile yaptıkları hizmet karşılığında alacakları üc
retlerin miktar ve oranı; maktu olanlarda bu 
maddenin (a) ve (b) bentleri uyarınca belir
lenecek miktarın onda birinden, nispi olanlarda 
ise belgede geçen değerin binde onundan fazla 
olamaz. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları 
tarafından tahsil edilen her türlü gelir, tahsilatı 
yapan ilgili meslek kuruluşunun banka 
hesabına yatırılır. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ve 
sicil müdürlüğü hesabına intikal eden paraların 
meslek kuruluşlarına aktarılacak miktarları, 
elektronik ortamda tahsil edildikleri anda ilgili 
meslek kuruluşunun banka hesabına intikal et
tirilir. 

Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat 
Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. 
Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kay
dının silindiği ay itibarıyla alınır. Süresi içinde 
ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için 
esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları 
yönetim kurullarınca verilen kararlar ilâm hük
münde olup icra dairelerince yerine getirilir. 
Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma 
payının bir mislini geçemez. 

Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, 
ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hiz
metler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler 
verilmez. 

Fiyat tarifelerinin tespit şekli 
MADDE 62.- Bu Kanuna tâbi esnaf ve 

sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat 
tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
evrakın maliyet bedeli ile bu Kanun dışındaki 
diğer kanuni düzenlemeler nedeniyle elde 
edilen gelirlerin maliyet bedelleri ve bunlar için 
yapılan giderler gayri safı gelirden mahsup 
edilir. 

e) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluş
larının düzenledikleri ve onayladıkları belgeler 
ile yaptıkları hizmet karşılığında alacakları üc
retlerin miktar ve oranı; maktu olanlarda bu 
fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca belir
lenecek miktarın onda birinden, nispi olanlarda 
ise belgede geçen değerin binde onundan fazla 
olamaz. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları 
tarafından tahsil edilen her türlü gelir, tahsilatı 
yapan ilgili meslek kuruluşunun banka 
hesabına yatırılır. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ve 
sicil müdürlüğü hesabına intikal eden paraların 
meslek kuruluşlarına aktarılacak miktarları, 
elektronik ortamda tahsil edildikleri anda ilgili 
meslek kuruluşunun banka hesabına intikal et
tirilir. 

Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat 
Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. 
Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kay
dının silindiği ay itibarıyla alınır. Süresi içinde 
ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için 
esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları 
yönetim kurullarınca verilen kararlar ilâm hük
münde olup icra dairelerince yerine getirilir. 
Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma 
payının bir mislini geçemez. 

Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, 
ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hiz
metler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler 
verilmez. 

Fiyat tarifelerinin tespit şekli 
MADDE 62.- Bu Kanuna tâbi esnaf ve 

sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat 
tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır 
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ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim 
kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasın
dan sonra otuz gün içinde onaylanır veya red
dedilir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülkî 
amirlik ve ilgili odaya yedi gün içerisinde bil
dirilir ve bu andan itibaren yürürlüğe girer. Fiyat 
tarifeleri uygulanacak azami hadleri gösterir. 

Belediyeler veya o yerin en büyük mülkî 
amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bul
madıkları takdirde esnaf teşekkülü ile anlaş
maya varamazlarsa onbeş gün içinde o yerin 
mülkî amirinin ya da görevlendireceği yardım
cısının başkanlığında, ticaret ve sanayi veya 
ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanat
kârlar odaları birliği temsilcisinden teşekkül 
edecek bir komisyonda görüşülüp karar veril
mesini isteyebilirler. 

Komisyon kararları salt çoğunlukla alınır. 
Komisyon tarifeleri uygun bulmadığı takdirde 
tarife yürürlükten kalkar ve bu konuda iki ay
dan önce ikinci bir fiyat teklifi yapılamaz. 

Komisyon kararına karşı, ilgililer yazılı bil
dirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari 
davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itiraz
da bulunabilirler. Bu mahkemenin kararı kesindir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanununun toplu taşıma araçlarının bilet 
tarifelerinin yapılmasıyla ilgili 7 nci mad
desinin (f) bendi hükmü ile 15 Mart 1321 tarih
li ve 1414 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İl 
Özel İdaresi Kanununun 144 üncü maddesinin 
(14) numaralı bendi, bu Kanuna tâbi esnaf ve 
sanatkârlar için uygulanmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi 

Belirleme Koordinasyon Kurulu, 
Mutabakat Komiteleri 

Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve 
Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu 

MADDE 63.- Esnaf ve sanatkâr meslek 
kollarını belirlemek ve yıllık gayrisafı gelirleri 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim 
kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasın
dan sonra otuz gün içinde onaylanır veya red
dedilir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülkî 
amirlik ve ilgili odaya yedi gün içerisinde bil
dirilir ve bu andan itibaren yürürlüğe girer. 
Fiyat tarifeleri uygulanacak azami hadleri gös
terir. 

Belediyeler veya o yerin en büyük mülkî 
amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bul
madıkları takdirde esnaf teşekkülü ile anlaş
maya varamazlarsa onbeş gün içinde o yerin 
mülkî amirinin ya da görevlendireceği yardım
cısının başkanlığında, ticaret ve sanayi veya 
ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanat
kârlar odaları birliği temsilcisinden teşekkül 
edecek bir komisyonda görüşülüp karar veril
mesini isteyebilirler. 

Komisyon kararlan salt çoğunlukla alınır. 
Komisyon tarifeleri uygun bulmadığı takdirde 
tarife yürürlükten kalkar. 

Komisyon kararına karşı, ilgililer yazılı 
bildirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari 
davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde 
itirazda bulunabilirler. Bu mahkemenin kararı 
kesindir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanununun toplu taşıma araçlarının bilet 
tarifelerinin yapılmasıyla ilgili 7 nci mad
desinin (f) bendi hükmü, bu Kanuna tâbi esnaf 
ve sanatkârlar için uygulanmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi 

Belirleme Koordinasyon Kurulu, 
Mutabakat Komiteleri > 

Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve 
Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu 

MADDE 63.- Esnaf ve sanatkâr meslek 
kollarını belirlemek ve yıllık gayri safi gelirleri 
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ve bölgelerin özelliklerine göre esnaf ve sanat
kârlar ile tacir ve sanayicinin ayrımını yapmak, 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1463 üncü 
maddesinde Bakanlar Kurulunca çıkarılması 
öngörülen karar taslağını hazırlayarak Bakan
lığa sunmak üzere; Bakanlık Müsteşarı veya il
gili müsteşar yardımcısının başkanlığında, 
Bakanlık, Maliye, Milli Eğitim, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının ilgili genel 
müdürleri ile Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığının bir temsilcisi ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğini temsilen katılan bir temsilci 
ve Konfederasyonu temsilen katılan bir temsil
ciden oluşan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve 
Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu 
kurulmuştur. Kurulun sekreterya hizmetleri 
Genel Müdürlük tarafından yürütülür. 

Mutabakat komiteleri 
MADDE 64.- Bu Kanuna tâbi odalar 

arasında veya bu odalar ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında 
üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak an
laşmazlıkları çözümlemek üzere il ve ilçelerde 
üçer kişiden oluşan mutabakat komiteleri 
kurulur. Bu komiteler anlaşmazlıkları, Esnaf ve 
Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme 
Koordinasyon Kurulunun belirleyeceği esaslar 
dahilinde çözüme kavuştururlar. 

Mutabakat komiteleri; 
a) İllerde mülkî amirin başkanlığında ilgili 

ticaret ve sanayi, ticaret, sanayi veya deniz 
ticaret odası, ticaret borsası temsilcisi ile bir
liğin bir temsilcisinden, 

b) İlçelerde ise mülkî amirin başkanlığın
da, ilgili oda ve ticaret veya ticaret ve sanayi 
odalarının birer temsilcisinden, 

oluşan üç kişiden meydana gelir. 
Komite kararlarına karşı ilgililer tarafın

dan on gün içinde yetkili asliye hukuk mah
kemesine itiraz edilebilir. Mahkemenin kararı 
kesindir. Kesinleşen mahkeme kararı üzerine 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
ve bölgelerin özelliklerine göre esnaf ve sanat
kârlar ile tacir ve sanayicinin ayrımını yapmak, 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1463 üncü 
maddesinde Bakanlar Kurulunca çıkarılması 
öngörülen karar taslağını hazırlayarak Bakan
lığa sunmak üzere; Bakanlık Müsteşarı veya il
gili müsteşar yardımcısının başkanlığında, 
Bakanlık, Maliye, Millî Eğitim, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının ilgili genel 
müdürleri ile Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığının bir temsilcisi ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğini temsilen katılan bir temsilci 
ve Konfederasyonu temsilen katılan bir temsil
ciden oluşan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve 
Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu 
kurulmuştur. Kurulun sekreterya hizmetleri 
Genel Müdürlük tarafından yürütülür. 

Mutabakat komiteleri 
MADDE 64.- Bu Kanuna tâbi odalar 

arasında veya bu odalar ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında 
üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak an
laşmazlıkları çözümlemek üzere il ve ilçelerde 
mutabakat komiteleri kurulur. Bu komiteler an
laşmazlıkları, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve 
Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 
belirleyeceği esaslar dahilinde çözüme kavuş
tururlar. 

Mutabakat komiteleri; 
a) Bu Kanuna tabi odalar arasında üye 

kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaş
mazlıkları çözümlemek üzere, İl ve ilçelerde 
mülkî amirin başkanlığında ilgili odaların ve 
birliğin birer temsilcisinden oluşur, oyların 
eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. 

b) Bu Kanuna tabi odalar ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar 
arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından 
çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek üzere, il 
ve ilçelerde mülki amirin başkanlığında illerde 
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ilgili sicil müdürlükleri, kayıtlarında gerekli iş
lemi yapmak zorundadırlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Muafiyetler ve Listeler 

Muafiyetler 
MADDE 65.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının, kuruluş amaçlarını gerçekleştir
mek ve bu amaçlarına uygun olarak kullanıl
mak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayri 
menkuller ile bu kuruluşların görevleri 
dolayısıyla elde ettikleri gelirler, katma değer 
vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, 
resim ve harçtan müstesnadır. 

Listeler 
MADDE 66.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının olağan ve olağanüstü genel kurul 
toplantılarına katılacak üyeleri belirleyen ve 
seçim kuruluna verilecek olan genel kurul top
lantısına katılacaklar listesi, Maliye Bakanlığı 
ile Konfederasyonun görüşü alınarak Bakanlık
ça belirlenen ücret karşılığında ilgili esnaf ve 
sanatkâr meslek kuruluşu tarafından Bakanlık 
e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından temin 
edilir. Tahsil edilen ücret tutarları bütçeye gelir 
kaydedilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Esnaf ve Sanatkârlar Sicili 

Sicil teşkilatı ve personeli 
MADDE 67.- Esnaf ve sanatkârların sicil

lerinin, sağlıklı ve güvenli bir şekilde Bakanlık 
e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında tutulması ve 
yayınlanmasını teminen ticaret davalarına 
bakan asliye hukuk mahkemeleri gözetiminde 
ve kumlu bulunduğu il idarî sınırları içerisinde 
çalışmak üzere birlik bünyesinde ayrı bir birim 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
birlik, ilçelerde ilgili oda ile ticaret veya ticaret 
ve sanayi odalarının birer temsilcisinden oluşur. 

Komite kararlarına karşı ilgililer tarafın
dan on gün içinde yetkili Asliye Hukuk Mah
kemesine itiraz edilebilir. Mahkemenin kararı 
kesindir. Kesinleşen mahkeme kararı üzerine 
ilgili sicil müdürlükleri kayıtlarında gerekli iş
lemi yapmak zorundadırlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Muafiyetler ve Listeler 

Muafiyetler 
MADDE 65.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının, kuruluş amaçlarını gerçekleştir
mek ve bu amaçlarına uygun olarak kullanıl
mak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayri 
menkuller ile bu kuruluşların görevleri 
dolayısıyla elde ettikleri gelirler, katma değer 
vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, 
resim ve harçtan müstesnadır. 

Listeler 
MADDE 66.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşlarının olağan ve olağanüstü genel kurul 
toplantılarına katılacak üyeleri belirleyen ve 
seçim kuruluna verilecek olan genel kurul top
lantısına katılacaklar listesi, Maliye Bakanlığı 
ile Konfederasyonun görüşü alınarak Bakanlık
ça belirlenen ücret karşılığında ilgili esnaf ve 
sanatkâr meslek kuruluşu tarafından Bakanlık 
e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından temin 
edilir. Tahsil edilen ücret tutarları bütçeye gelir 
kaydedilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Esnaf ve Sanatkârlar Sicili 

Sicil teşkilatı ve personeli 
MADDE 67.- Esnaf ve sanatkârların sicil

lerinin, sağlıklı ve güvenli bir şekilde Bakanlık 
e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında tutulması ve > 
yayınlanmasını teminen ticaret davalarına 
bakan asliye hukuk mahkemeleri gözetiminde 
ve kurulu bulunduğu il idarî sınırları içerisinde 
çalışmak üzere birlik bünyesinde ayrı bir birim 
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olarak Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğü 
kurulur. Sicilin personel ücretleri ve diğer 
giderleri birlik tarafından karşılanır. 

Sicil işlemleri birlik yönetim kurulunun 
teklif edeceği aday veya adaylar arasından 
Bakanlık tarafından onaylanacak sicil müdür
leri tarafından yürütülür. Sicil müdürlerinin en 
az ön lisans diplomasına sahip olmaları ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesindeki genel şartlan haiz bulunmaları 
gereklidir. Gerek görülmesi halinde en az lise 
mezunu olmak kaydı ile sicil müdürüne yar
dımcı olacak personelin ataması birlik yönetim 
kurulunca yapılır ve Bakanlığa bilgi verilir. 
Sicil müdürlerinin ve personelinin görevden 
alınmaları atanmalarındaki usûle tâbidir. 

Bakanlık, sicil müdürlerinin ve diğer sicil 
personelinin işlemlerini her zaman denet
lemeye ve görevden alınmasını ilgili birlik 
yönetim kurulundan istemek de dahil olmak 
üzere gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 

Sicil müdürleri, sicil kayıtlarını mevzuata 
ve gerçeklere uygun olarak tutmak ve izlemek
le görevli ve sorumludur. Sicil kayıtları üzerin
de suç işledikleri belirlenen sicil müdürleri 
hakkında bu suçlarından ve diğer mevzuata ay
kırı işlemlerinden dolayı kamu görevlileri hak
kındaki cezalar uygulanır. 

Türk Ticaret Kanununun, ticaret siciline 
ilişkin 26 ila 40 inci maddelerinin bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümleri Esnaf ve Sanatkâr 
Sicil Müdürlüğü hakkında da uygulanır. 

Sicile kayıt mecburiyeti ve sicil işlemleri 
MADDE 68.- Bu Kanun kapsamındaki es

naf ve sanatkârlar, yanlarında çalışanlar hariç, 
çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durum
larını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile 
tescil ve Sicil Gazetesinde ilân ettirmekle 
yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getir
mediği tespit edilenlerin esnaf ve sanatkârlık 
faaliyetini sürdürmelerine müsaade edilmez. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
olarak Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğü 
kurulur. Sicilin personel ücretleri ve diğer 
giderleri birlik tarafından karşılanır. 

Sicil işlemleri birlik yönetim kurulunun 
teklif edeceği aday veya adaylar arasından 
Bakanlık tarafından onaylanacak sicil müdür
leri tarafından yürütülür. Sicil müdürlerinin en 
az ön lisans diplomasına sahip olmaları ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesindeki genel şartlan haiz bulunmaları 
gereklidir. Gerek görülmesi halinde en az lise 
mezunu olmak kaydı ile sicil müdürüne yar
dımcı olacak personelin ataması birlik yönetim 
kurulunca yapılır ve Bakanlığa bilgi verilir. 
Sicil müdürlerinin ve personelinin görevden 
alınmaları atanmalarındaki usûle tâbidir. 

Bakanlık, sicil müdürlerinin ve diğer sicil 
personelinin işlemlerini her zaman denet
lemeye ve görevden alınmasını ilgili birlik 
yönetim kurulundan istemek de dahil olmak 
üzere gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 

Sicil müdürleri, sicil kayıtlarını mevzuata 
ve gerçeklere uygun olarak tutmak ve izlemek
le görevli ve sorumludur. Sicil kayıtları üzerin
de suç işledikleri belirlenen sicil teşkilatı per
soneli hakkında bu suçlarından ve diğer mev
zuata aykırı işlemlerinden dolayı kamu görev
lileri hakkındaki cezalar uygulanır. 

Türk Ticaret Kanununun, ticaret siciline 
ilişkin 26 ila 40 inci maddelerinin bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümleri Esnaf ve Sanatkâr 
Sicil Müdürlüğü hakkında da uygulanır. 

Sicile kayıt mecburiyeti ve sicil işlemleri 
MADDE 68.- Bu Kanun kapsamındaki es

naf ve sanatkârlar, yanlarında çalışanlar hariç, 
çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durum
larını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile 
tescil ve Sicil Gazetesinde ilân ettirmekle 
yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getir
mediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat 
vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bil-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 851) 



— 76 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına 
alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak 
esnaf ve sanatkârlardan sicile kayıt sırasında 
meslek dalı ile ilgili ustalık belgesi istenir. 

Geçimini şoförlükle temin eden kimseler 
hariç, esnaf ve sanatkârların sicile kayıtlarında, 
kendilerinin vergi mükellefi ya da vergiden 
muaf olduklarının belgelenmesi istenir. 

Esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette 
bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri 
için sicile kayıtları şarttır ve sicile her bir mes
lek için ayrı kayıt yapılması gereklidir. Sicile 
kaydı yapılan esnaf ve sanatkârların ilgili 
odaya kayıt için bilgilerinin gönderilmesi, sicil 
tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf 
ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir. Es
naf ve sanatkârlar kayıt beyannamelerindeki 
hususlarda meydana gelen değişiklikleri en geç 
otuz gün içinde sicile bildirmek zorundadırlar. 

Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, 
daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tutar
ları ya da gayrisafı iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr 
sayılma hadlerini aşanlar kendileri istemedikçe 
ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayda 
zorlanamazlar. Ancak, yıllık alış veya satış 
tutarları ya da gayrisafi iş hasılatı, esnaf ve 
sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların 
kayıtları, sicil marifetiyle ticaret siciline ak
tarılır. 

Tescili gerektiren olay veya işlemlerin 
tamamen veya kısmen sona ermesi veya or
tadan kalkması halinde sicildeki kayıt ilgilinin 
talebi üzerine kısmen veya tamamen silinir. 

Sicil müdürü tarafından öldüğü belirlenen 
ve varisleri tespit edilemeyen esnaf ve sanat
kârların sicil kayıtlarının silinmesi ve bu 
hususun Sicil Gazetesinde ilânı doğrudan ve 
ücretsiz olarak yapılır. Bu durumdaki işlemler
den 492 sayılı Harçlar Kanununda belirtilen 
harçlar tahsil edilmez. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
dirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı 
yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur. 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına 
alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak 
esnaf ve sanatkârlardan sicile kayıt sırasında 
meslek dalı ile ilgili ustalık belgesi istenir. 

Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtlarında, 
kendilerinin vergi mükellefi ya da vergiden 
muaf olduklarının belgelenmesi istenir. 

Esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette 
bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri 
için sicile kayıtları şarttır ve sicile her bir mes
lek için ayrı kayıt yapılması gereklidir. Sicile 
kaydı yapılan esnaf ve sanatkârların ilgili 
odaya kayıt için bilgilerinin gönderilmesi, sicil 
tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf 
ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir. Es
naf ve sanatkârlar kayıt beyannamelerindeki 
hususlarda meydana gelen değişiklikleri en geç 
otuz gün içinde sicile bildirmek zorundadırlar. 

Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, 
daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tutar
ları ya da gayrisafi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr 
sayılma hadlerini aşanlar kendileri istemedikçe 
ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayda zor
lanamazlar. Ancak, yıllık alış veya satış tutarları 
ya da gayrisafi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr 
sayılma hadlerinin altı katını aşanların kayıtları, 
sicil marifetiyle ticaret siciline aktarılır. 

Tescili gerektiren olay veya işlemlerin 
tamamen veya kısmen sona ermesi veya or
tadan kalkması halinde sicildeki kayıt ilgilinin 
talebi üzerine kısmen veya tamamen silinir. 

Sicil müdürü tarafından öldüğü belirlenen 
ve varisleri tespit edilemeyen esnaf ve sanat
kârların sicil kayıtlarının silinmesi ve bu 
hususun Sicil Gazetesinde ilânı doğrudan ve 
ücretsiz olarak yapılır. Bu durumdaki işlemler
den 492 sayılı Harçlar Kanununda belirtilen 
harçlar tahsil edilmez. 
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Sicil işlemleri, sicil müdürleri ve personeli 
tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf 
ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir. 

Kayıt ve tescil harcı 
MADDE 69.- Esnaf ve sanatkârların sicile 

kayıt ve tescil harçlarının tutarı 492 sayılı 
Harçlar Kanununun Ticaret Sicili Harçları 
hükümlerine göre hesap edilecek harcın 
yarısıdır. Alınan bu harcın yarısı ilgili birliğe 
gelir kaydedilir. 

Sicil Gazetesi 
MADDE 70.- Sicile kayıt edilen ve ilânı 

gereken hususlar, Bakanlığın gözetim ve 
denetimi altında Konfederasyon tarafından 
Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı kul
lanılarak elektronik ortamda Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayınlanır. 

Sicil Gazetesinin çıkarılmasına ilişkin 
esasları tespit, yayım işlerini sevk ve idare et
mek ve Bakanlık ile Konfederasyon arasındaki 
çalışmaları koordine etmek üzere; Bakanlık 
Müsteşarının başkanlığında, ilgili müsteşar 
yardımcısı, Esnaf ve Sanatkârlar Genel 
Müdürü veya görevlendireceği yardımcısı, 
Konfederasyon genel sekreteri, genel sekreter 
yardımcısı ve Sicil Gazetesi müdüründen 
oluşan Sicil Gazetesi komitesi kurulur. 

Sicil Gazetesinde yayınlanacak ilân ücret
leri Sicil Gazetesi komitesinin teklifi ve Bakan
lığın onayı ile yürürlüğe girecek bir tarife ile 
belirlenir. Sicil Gazetesi ilân ücretleri sicil 
tarafından elektronik ortamda tahsil edilir ve 
Sicil Gazetesi hesabına elektronik ortamda ak
tarılır. 

BEŞİNCİ KISIM 
Eğitim 

Eğitimin kapsamı, pratik meslek eğitimi 
ve denetimi 

MADDE 71.- Bu Kanunun meslekî 
eğitime ilişkin hükümleri ile 3308 sayılı Mes
leki Eğitim Kanununun esnaf ve sanatkâr 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
Sicil işlemleri, sicil müdürleri ve personeli 

tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf 
ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir. 

Kayıt ve tescil harcı 
MADDE 69.- Esnaf ve sanatkârların sicile 

kayıt ve tescil harçlarının tutarı 492 sayılı 
Harçlar Kanununun Ticaret Sicili Harçları 
hükümlerine göre hesap edilecek harcın 
yarısıdır. Alınan bu harcın yarısı ilgili birliğe 
gelir kaydedilir. 

Sicil Gazetesi 
MADDE 70.- Sicile kayıt edilen ve ilânı 

gereken hususlar, Bakanlığın gözetim ve 
denetimi altında Konfederasyon tarafından 
Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı kul
lanılarak elektronik ortamda Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayınlanır. 

Sicil Gazetesinin çıkarılmasına ilişkin 
esasları tespit, yayım işlerini sevk ve idare et
mek ve Bakanlık ile Konfederasyon arasındaki 
çalışmaları koordine etmek üzere; Bakanlık 
Müsteşarının başkanlığında, ilgili müsteşar 
yardımcısı, Esnaf ve Sanatkârlar Genel 
Müdürü ve genel müdür yardımcıları ile Kon
federasyon genel sekreteri, genel sekreter yar
dımcısı ve Sicil Gazetesi müdüründen oluşan 
Sicil Gazetesi komitesi kurulur. 

Sicil Gazetesinde yayınlanacak ilân ücret
leri Sicil Gazetesi komitesinin teklifi ve Bakan
lığın onayı ile yürürlüğe girecek bir tarife ile 
belirlenir. Sicil Gazetesi ilân ücretleri sicil 
tarafından elektronik ortamda tahsil edilir ve 
Sicil Gazetesi hesabına elektronik ortamda ak
tarılır. 

BEŞİNCİ KISIM 
Eğitim 

Eğitimin kapsamı, pratik meslek eğitimi 
ve denetimi 

MADDE 71.- Bu Kanunun meslekî 
eğitime ilişkin hükümleri ile 3308 sayılı Mes
leki Eğitim Kanununun esnaf ve sanatkâr 
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kesimindeki pratik meslek eğitimini düzenleyen 
hükümleri Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Konfederasyonun işbirliği ile bütünlük içinde 
yürütülür. Esnaf ve sanatkârların meslekî eğitim
leri, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ile 
Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın 
Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 
planlanır, yürütülür, değerlendirilir ve denetlenir. 

Eğitimin organizasyonu 
MADDE 72.- Bu Kanunda ve 3308 sayılı 

Mesleki Eğitim Kanununda belirlenen amaçlar 
doğnılUısunda esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında 
çalışan çırak ve kalfaların, pratik meslek eğitimini 
gerçekleştirmek, her kademedeki esnaf ve sanat
kârlar meslek kuruluşlarının asli görevidir. 

Esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan 
çırak ve kalfaların, meslekî eğilimlerini or
ganize etmek için esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarının bünyesinde birer meslekî eğitim 
danışmanlığı birimi kurulur. 

Meslek Eğitimi Fonu 
MADDE 73.- Esnaf ve sanatkârların her 

türlü meslek eğitimi faaliyetini gerçekleştirmek 
ve desteklemek amaeıyla Konfederasyon bün
yesinde Meslek Eğitimi Fonu kurulur. 

Fonun kaynakları; 
a) Konfederasyon bütçesine her yıl bu 

amaçla konacak ödenekler, 
b) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluş

larının eğitim bütçelerinden ödeyecekleri paylar, 
c) Yapılacak bağışlar ve diğer gelirlerden, 
oluşur. 
Fonda toplanan kaynak, sadece esnaf ve 

sanatkâr kesimine yönelik yapılacak meslekî 
eğitim ile bu eğitimin geliştirilmesi ve yaygın
laştırılması amacıyla kullanılır. 

Meslek eğitiminin finansmanı 
MADDE 74.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşları bu Kanunda belirtilen meslek 
eğitimine ilişkin görevleri yerine getirmek için, 
katılma paylarının hesaplanmasında kullanılan 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
kesimindeki pratik meslek eğitimini düzenleyen 
hükümleri Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı ve 
Konfederasyonun işbirliği ile bütünlük içinde 
yürütülür. Esnaf ve sanatkârların meslekî eğitim
leri, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ile 
Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın 
Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 
planlanır, yürütülür, değerlendirilir ve denetlenir, 

Eğitimin organizasyonu 
MADDE 72.- Bu Kanunda ve 3308 sayılı 

Mesleki Eğitim Kanununda belirlenen amaçlar 
doğrultusunda esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında 
çalışan çırak ve kalfaların, pratik meslek eğitimini 
gerçekleştirmek, her kademedeki esnaf ve sanat
kârlar meslek kuruluşlarının asli görevidir. 

Esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan 
çırak ve kalfaların, meslekî eğitimlerini or
ganize etmek için esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarının bünyesinde birer meslekî eğitini 
danışmanlığı birimi kurulur. 

Meslek Eğitimi Fonu 
MADDE 73.- Esnaf ve sanatkârların her 

türlü meslek eğitimi faaliyetini gerçekleştirmek 
ve desteklemek amacıyla Konfederasyon bün
yesinde Meslek Eğitimi Fonu kurulur. 

Fonun kaynakları; 
a) Konfederasyon bütçesine her yıl bu 

amaçla konacak ödenekler, 
b) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluş

larının eğitim bütçelerinden ödeyecekleri paylar, 
c) Yapılacak bağışlar ve diğer gelirlerden, 
oluşur. 
Fonda toplanan kaynak, sadece esnaf ve 

sanatkâr kesimine yönelik yapılacak meslekî 
eğitim ile bu eğitimin geliştirilmesi ve yaygın
laştırılması amacıyla kullanılır. 

Meslek eğitiminin finansmanı 
MADDE 74.- Esnaf ve sanatkârlar meslek 

kuruluşları bu Kanunda belirtilen meslek 
eğitimine ilişkin görevleri yerine getirmek için, 
katılma paylarının hesaplanmasında kullanılan 
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yöntem esas alınarak, yıllık gayrisafi gelir
lerinin %5'ini ayırmak suretiyle eğitim bütçesi 
yapmak zorundadırlar. 

Odalar ayırdıkları bu payın beşte birini bir
liğe, beşte birini varsa federasyona, beşte birini 
Konfederasyon bünyesindeki Meslek Eğitimi 
Fonuna, hesap yılını takip eden Mart ayı sonuna 
kadar öderler. Geri kalan miktarı da kendileri 
meslekî eğitim için kullanırlar. Birlik ve 
federasyonlar ayırdıkları bu payın beşte birini 
Konfederasyon bünyesindeki Meslek Eğitimi 
Fonuna öderler, geri kalan miktarı da kendileri 
meslekî eğitim için kullanırlar. Konfederasyon 
ise ayırdığı payın tamamını Fona aktarır. 

ALTINCI KISIM 
Yönetmelikler, Geçici ve Son Hükümler 

Yönetmelikler 
MADDE 75.- Bu Kanunun; 
a) 4 üneü ve 6 ncı maddelerindeki karma 

odalarda kurulacak meslek komitelerinin 
kuruluşu ile çalışma usûl ve esasları Kon
federasyon tarafından, 

b) 47 nci maddesindeki, Bakanlık temsil
cisinin veya hükümet komiserinin görevlen
dirilmesi, görev ve yetkileri ile bunlara 
ödenecek ücretler Bakanlık tarafından, 

c) 49 uncu maddesinde belirtilen genel 
kurullarda oy verme işleminin elektronik or
tamda yapılması ile ilgili usûl ve esaslar 
Bakanlık tarafından, 

d) 60 mcı maddesindeki, esnaf ve sanat
kârlar meslek kuruluşlarınca kullanılacak def
ter ve makbuzlar ile faaliyet konularına ve 
mevzuata uygun nitelikte muamelat, 
muhasebe, personel işlemlerinin usûl ve esas
ları Konfederasyon tarafından, 

e) 61 inci maddesindeki, kayıt ücretleri ve 
yıllık aidatlar ile esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarının düzenleyecekleri belgeler ve 
yaptıkları hizmet karşılığında anılan maddede 
belirtilen hadler içinde kalmak kaydıyla iller ve 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
yöntem esas alınarak, yıllık gayri safı gelir
lerinin % 5'ini ayırmak suretiyle eğitim bütçesi 
yapmak zorundadırlar. 

Odalar ayırdıkları bu payın beşte birini bir
liğe, beşte birini varsa federasyona, beşte birini 
Konfederasyon bünyesindeki Meslek Eğitimi 
Fonuna, hesap yılını takip eden Mart ayı sonuna 
kadar öderler. Geri kalan miktarı da kendileri 
meslekî eğitim için kullanırlar. Birlik ve 
federasyonlar ayırdıkları bu payın beşte birini 
Konfederasyon bünyesindeki Meslek Eğitimi 
Fonuna öderler, geri kalan miktarı da kendileri 
meslekî eğitim için kullanırlar. Konfederasyon 
ise ayırdığı payın tamamını Fona aktarır. 

ALTINCI KISIM 
Yönetmelikler, Geçici ve Son Hükümler 

Yönetmelikler 
MADDE 75.- Bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesindeki karma odalarda 

kurulacak meslek komitelerinin kuruluşu ile 
çalışma usûl ve esasları Konfederasyon tarafın
dan, 

b) 47 nci maddesindeki, Bakanlık temsil
cisinin veya hükümet komiserinin görevlen
dirilmesi, görev ve yetkileri ile bunlara 
ödenecek ücretler Bakanlık tarafından, 

c) 49 uncu maddesinde belirtilen genel 
kurullarda oy verme işleminin elektronik or
tamda yapılması ile ilgili usûl ve esaslar 
Bakanlık tarafından, 

d) 60 inci maddesindeki, esnaf ve sanat
kârlar meslek kuruluşlarınca kullanılacak def
ter ve makbuzlar ile faaliyet konularına ve 
mevzuata uygun nitelikte muamelat, 
muhasebe, personel işlemlerinin usûl ve esas
ları Konfederasyon tarafından, 

e) 61 inci maddesindeki, kayıt ücretleri ve 
yıllık aidatlar ile esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşlarının düzenleyecekleri belgeler ve 
yaptıkları hizmet karşılığında anılan maddede 
belirtilen hadler içinde kalmak kaydıyla iller ve 
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meslek gruplarının özellikleri dikkate alınarak 
belirlenecek tarifelere göre tahsil edecekleri üc
retler Konfederasyon tarafından, 

t) 62 nci maddesindeki, fiyat tarifelerinin 
düzenleme usûl ve esaslarının tayin ve tespiti 
Konfederasyon tarafından, 

g) 63 üncü maddesindeki, Esnaf ve Sanat
kâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koor
dinasyon Kurulunun çalışma usûl ve esasları 
Bakanlık tarafından, 

h) 67, 68 ve 69 uncu maddelerinde yer 
alan, sicil işlemlerinin nasıl yürütüleceği, defter 
ve kayıtların ne şekilde tutulacağı, hangi husus
ların tescil ve ilân edileceği; resen kayıt ve ter
kin işlemleri, sicilin denetimi, sicil memur
larına itiraz yolları, sicil personelinin nitelik
leri, sorumluluğu Bakanlık tarafından, 

ı) 70 inci maddesindeki, Sicil Gazetesinin 
çıkarılması ve idare şekli, giderlerinin karşılan
ması, gelirlerinin tahsili ve sarfı, ilân ve ücret 
tarifesi, kayıtlarının tutulması, muamelat ve 
muhasebe işlemlerinin yürütülmesi usûl ve esas
ları ile Sicil Gazetesi komitesi üyelerine Sicil 
Gazetesi gelirlerinden karşılanmak ve net aylık 
miktarı asgari ücret tutarını geçmemek üzere 
ödenecek huzur hakları Bakanlık tarafından, 

j) 71, 72 ve 73 üncü maddelerinde yer alan 
pratik eğitimin verileceği işyerleri ve bunların 
denetimine ilişkin hükümlerinin usûl ve esas
ları ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 
uygulanmasında henüz kapsam içine alın
mamış il ve meslek dallarında yapılacak uy
gulama ve verilecek belgeler ile Meslek 
Eğitimi Fonunun yönetimi ve fon kaynak
larının kullanımı Konfederasyon tarafından, 

bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelik
lerle düzenlenir. Konfederasyon tarafından 
hazırlanması öngörülen yönetmelikler Bakan
lık onayı ile yürürlüğe konulur. 

Bu Kanunun 4, 16, 26 ve 34 üncü mad
delerinde öngörülen örnek tüzükler Bakanlıkça 
altı ay içinde hazırlanır. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
meslek gruplarının özellikleri dikkate alınarak 
belirlenecek tarifelere göre tahsil edecekleri üc
retler Konfederasyon tarafından, 

f) 62 nci maddesindeki, fiyat tarifelerinin 
düzenleme usûl ve esaslarının tayin ve tespiti 
Konfederasyon tarafından, 

g) 63 üncü maddesindeki, Esnaf ve Sanat
kâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koor
dinasyon Kurulunun çalışma usûl ve esasları 
Bakanlık tarafından, 

h) 67, 68 ve 69 uncu maddelerinde yer 
alan, sicil işlemlerinin nasıl yürütüleceği, defter 
ve kayıtların ne şekilde tutulacağı, hangi husus
ların tescil ve ilân edileceği; resen kayıt ve ter
kin işlemleri, sicilin denetimi, sicil memur
larına itiraz yolları, sicil personelinin nitelik
leri, sorumluluğu Bakanlık tarafından, 

ı) 70 inci maddesindeki, Sicil Gazetesinin 
çıkarılması ve idare şekli, giderlerinin karşılan
ması, gelirlerinin tahsili ve sarfı, ilân ve ücret 
tarifesi, kayıtlarının tutulması, muamelat ve 
muhasebe işlemlerinin yürütülmesi usûl ve esas
ları ile Sicil Gazetesi komitesi üyelerine Sicil 
Gazetesi gelirlerinden karşılanmak ve net aylık 
miktarı asgari ücret tutarını geçmemek üzere 
ödenecek huzur hakları Bakanlık tarafından, 

j) 71, 72 ve 73 üncü maddelerinde yer alan 
pratik eğitimin verileceği işyerleri ve bunların 
denetimine ilişkin hükümlerinin usûl ve esas
ları ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 
uygulanmasında henüz kapsam içine alın
mamış il ve meslek dallarında yapılacak uy
gulama ve verilecek belgeler ile Meslek 
Eğitimi Fonunun yönetimi ve fon kaynak
larının kullanımı Konfederasyon tarafından, üç 
ay içerisinde çıkarılacak yönetmeliklerle 
düzenlenir. Konfederasyon tarafından hazırlan
ması öngörülen yönetmelikler Bakanlık onayı 
ile yürürlüğe konulur. 

Bu Kanunun 4, 16, 26 ve 34 üncü mad
delerinde öngörülen örnek ana sözleşmeler 
Bakanlıkça altı ay içinde hazırlanır. 
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Kaldırılan hükümler 
MADDE 76.- 17.7.1964 tarihli ve 507 

sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu yürürlükten 
kaldırılmıştır. Diğer kanunlarda, 507 sayılı Es
naf ve Sanatkârlar Kanununa yapılmış olan 
atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan 
oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonun 
tüzel kişilikleri bu Kanunda öngörülen şartları 
yerine getirmeleri kaydıyla devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce olağan ve olağanüstü 
genel kurullarını yapmış olan esnaf ve sanat
kârlar meslek kuruluşları, olağan genel kurul 
toplantılarını ve seçimlerini 2005 yılında olmak 
üzere; odalar Temmuz, Ağustos, Eylül ayların
da, birlikler Eylül, Ekim aylarında, federasyon
lar Kasım ayında, Konfederasyon Aralık ayın
da, bu Kanuna göre yeniden yaparlar. Halen 
başkanlık görevini yürütenler, bu Kanunun 
yürürlük tarihinden önceki görevleri sebebiyle, 
yapılacak ilk seçimlerde, ilk seçimde seçildik
leri takdirde ikinci seçimlerde de bu Kanundaki 
başkan seçimiyle ilgili kısıtlamaya tâbi tutul
mazlar. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluş
larının halen görevde olan yetkili kurulları, bu 
Kanuna göre 2005 yılında yapılacak olağan 
genel kurul ve seçimlere kadar olan görev 
sürelerini mevcut durumları ile tamamlarlar. 
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra es
naf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının 
yapılacak olağanüstü genel kurulları ve seçim
leri bu Kanuna göre yapılır ve yetkili organlar 
bu Kanuna göre teşekkül ettirilir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- 15.5.2005 tarihine 
kadar, mevcut esnaf ve sanatkârlar odalarına 
kayıtlı üyelerin üyelik nitelikleri bu Kanunun 7 nci 
maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak 
yönetim kurulu tarafından güncelleştirilir. 

Sicile kayıtlı olmayıp odaya kayıtlı üyeler
le, odaya kayıtlı olmayıp sicile kayıtlı olan 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
Yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar 
MADDE 76.- 17.7.1964 tarihli ve 507 

sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu yürürlükten 
kaldırılmıştır. Diğer kanunlarda, 507 sayılı Es
naf ve Sanatkârlar Kanununa yapılmış olan 
atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan 
oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonun 
tüzel kişilikleri bu Kanunda öngörülen şartlan 
yerine getirmeleri kaydıyla devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce olağan ve olağanüstü 
genel kurullarını yapmış ve yapmamış olan es
naf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, olağan 
genel kurul toplantılarını ve seçimlerini 2005 
yılında olmak üzere; odalar Eylül, Ekim ay
larında, birlikler ve federasyonlar Kasım ayın
da, Konfederasyon Aralık ayında, bu Kanuna 
göre yeniden yaparlar. Bu kanuna göre 
yapılacak ilk seçimlerden itibaren üst üste iki 
dönem başkanlık ve genel başkanlık görev
lerinde bulunanlar, iki seçim dönemi geç
medikçe aynı görevlere yeniden seçilemezler. 
Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının 
halen görevde olan yetkili kurulları, bu Kanuna 
göre 2005 yılında yapılacak olağan genel kurul 
ve seçimlere kadar olan görev sürelerini mev
cut durumları ile tamamlarlar. Bu Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra esnaf ve sanatkâr
lar meslek kuruluşlarının yapılacak olağanüstü 
genel kurulları ve seçimleri bu Kanuna göre 
yapılır ve yetkili organlar bu Kanuna göre 
teşekkül ettirilir. 

GEÇİCİ MADDE 3.- 30.6.2005 tarihine 
kadar, mevcut esnaf ve sanatkârlar odalarına 
kayıtlı üyelerin üyelik nitelikleri bu Kanunun 7 nci 
maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak 
yönetim kurulu tarafından güncelleştirilir. 

Sicile kayıtlı olmayıp odaya kayıtlı üyeler
le, odaya kayıtlı olmayıp sicile kayıtlı olan 
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üyelerin eksik işlemleri, sicil tarafından oda ve 
sicil numaraları ilgili odayla irtibatlı olarak 
verilerek tamamlanır. Ayrıca, odalar; üyelerine 
ilişkin bilgilerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr 
veri tabanında güncelleştirilmesini 15.5.2005 
tarihine kadar, tamamlamak zorundadırlar. 
Üyeler de bu süre içinde eksik bilgilerini odaya 
ulaştırmak mecburiyetindedirler. Bu çalışmalar 
sonucunda vefat ettiği, emekli olarak veya baş
ka bir nedenle mesleğini icra etmekten vazgeç
tiği tespit edilen üyelerin bilgilerini havi listeler 
oda yönetim kurulunca sicile bildirilir ve bu 
kişilerin sicil ve oda kayıtları silinir. Bu şekilde 
yapılan terkin işleminden harç alınmaz ve Sicil 
Gazetesinde yayımı, ücretsiz olarak yapılır. 

Güncelleme çalışmaları sırasında Maliye 
Bakanlığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının 
veri tabanlarından yararlanılır. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunun 16 ncı 
maddesinin birinci fıkrası, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan İstanbul 
Bilumum Madeni Eşya Sanatkârları Odaları 
Birliği için uygulanmaz. Bu Birlikte İstanbul 
Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğüne bağlı bir 
sicil müdür yardımcısı görev yapar. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren; 

a) Yıllık aidatlarını, 31.12.2003 tarihine 
kadar ödemeyen oda üyelerinin, bu tarihten ön
ceki dönemlere ilişkin yıllık aidat borçları ve 
gecikme zamları, 

b) Katılma ve eğitim paylarını, 31.12.2003 
tarihine kadar ödemeyen oda, birlik ve federas
yonların, bu tarihten önceki dönemlere ait katıl
ma ve eğitim payı borçlan ve gecikme zamları, 

2004 yılına ait yıllık aidat, katılım payı ve 
eğitim payları asıllarının üç ay içinde ödenmesi 
kaydıyla terkin olunur. 

31.12.2003 tarihinden önceki dönemlere 
ait yıllık aidat ve gecikme zammı borcu olup 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
üyelerin eksik işlemleri, sicil tarafından oda ve 
sicil numaraları ilgili odayla irtibatlı olarak 
verilerek tamamlanır. Ayrıca, odalar; üyelerine 
ilişkin bilgilerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr 
veri tabanında güncelleştirilmesini 30.6.2005 
tarihine kadar, tamamlamak zorundadırlar. 
Üyeler de bu süre içinde eksik bilgilerini odaya 
ulaştırmak mecburiyetindedirler. Bu çalışmalar 
sonucunda vefat ettiği, emekli olarak veya baş
ka bir nedenle mesleğini icra etmekten vazgeç
tiği tespit edilen üyelerin bilgilerini havi listeler 
oda yönetim kurulunca sicile bildirilir ve bu 
kişilerin sicil ve oda kayıtları silinir. Bu şekilde 
yapılan terkin işleminden harç alınmaz ve Sicil 
Gazetesinde yayımı, ücretsiz olarak yapılır. 

Güncelleme çalışmaları sırasında Maliye 
Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
ve Sosyal Sigortalar Kurumu gibi kamu kurum 
ve kuruluşlarının veri tabanlarından yararlanılır. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunun 16 ncı 
maddesinin birinci fıkrası, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan İstanbul 
Bilumum Madeni Eşya Sanatkârları Odaları 
Birliği için uygulanmaz. Bu Birlikte İstanbul 
Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğüne bağlı bir 
sicil müdür yardımcısı görev yapar. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren; 

a) Yıllık aidatlarını, 31.12.2003 tarihine 
kadar ödemeyen oda üyelerinin, bu tarihten ön
ceki dönemlere ilişkin yıllık aidat borçları ve 
gecikme zamları, 

b) Katılma ve eğitim paylarını, 31.12.2003 
tarihine kadar ödemeyen oda, birlik ve federas
yonların, bu tarihten önceki dönemlere ait katıl
ma ve eğitim payı borçları ve gecikme zamları, 

2004 yılına ait yıllık aidat, katılım payı ve 
eğitim payları asıllarının üç ay içinde ödenmesi 
kaydıyla terkin olunur. 

31.12.2003 tarihinden önceki dönemlere 
ait yıllık aidat ve gecikme zammı borcu olup 
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oda tarafından kanuni yollara başvurulduğu 
halde adresinde bulunamayan ve gayrifaal ol
duğu anlaşılan üyeler oda yönetim kurulunca 
tespit edilerek sicil ve oda üyelik kayıtlarının 
silinmesi için sicile bildirilir; bu şekilde yapılan 
terkin işlemlerinin Sicil Gazetesinde yayımı 
ücretsiz olarak yapılır ve harç alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 6.- 15.5.2005 tarihine 
kadar, yapılacak güncelleme çalışmaları 
sonucunda aktif üye sayıları 200'den az olan 
odalar, Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanında Bakanlıkça tespit edilir ve bu odalar 
mahkeme kararına gerek kalmaksızın ken
diliğinden fesih olmuş sayılırlar ve durum 
Bakanlık tarafından ilgili birliğe bildirilir. Bu 
odalar hakkında ilgili birlik tarafından bu 
Kanunun 15 inci maddesinin son fıkrasındaki 
fesih ile ilgili hüküm uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 7.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte mülga 507 sayılı Kanuna 
göre tesis edilmiş bulunan ajanlıklar ken
diliğinden lâğvolur ve haklarında bu Kanunun 
15 inci maddesinin son fıkrasındaki fesih ile il
gili hüküm uygulanır. Ajanlık üyeleri 
15.5.2005 tarihine kadar, sicil tarafından bu 
Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen esaslar 
dahilinde ilgili odalara devir ve kayıt edilir. Bu 
işlem için üyelerden herhangi bir ücret alın
maz. Bu ajanlıkların üye kayıt defterleri bağlı 
olduğu birlik tarafından muhafaza edilir. 

GEÇİCİ MADDE 8.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte mülga 507 sayılı Kanuna 
göre büyükşehir statüsündeki illerin il merkez
lerine dahil ilçelerde kurulmuş olan odalar ile 
daha sonra büyükşehire dahil edilen ilçelerde 
kurulmuş odalar mevcut üyelerini muhafaza 
ederler. Ancak, daha sonra yapılacak yeni 
üyelik kayıtlarında bu odaların çalışma böl
gesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar 
isteklerine göre bu odalara veya büyükşehir 
sınırları içinde kurulu bulunan ilgili odaya sicil 
tarafından kaydedilir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
oda tarafından kanuni yollara başvurulduğu 
halde adresinde bulunamayan ve gayrifaal ol
duğu anlaşılan üyeler oda yönetim kurulunca 
tespit edilerek sicil ve oda üyelik kayıtlarının 
silinmesi için sicile bildirilir; bu şekilde yapılan 
terkin işlemlerinin Sicil Gazetesinde yayımı 
ücretsiz olarak yapılır ve harç alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 6.- 30.6.2005 tarihine 
kadar, yapılacak güncelleme çalışmaları 
sonucunda aktif üye sayıları 200'den az olan 
odalar, Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanında Bakanlıkça tespit edilir ve bu odalar 
mahkeme kararına gerek kalmaksızın ken
diliğinden fesih olmuş sayılırlar ve durum 
Bakanlık tarafından ilgili birliğe bildirilir. Bu 
odalar hakkında ilgili birlik tarafından bu 
Kanunun 15 inci maddesinin son fıkrasındaki 
fesih ile ilgili hüküm uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 7.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte "bu Kanunla yürürlükten 
kaldırılan" 507 sayılı Kanuna göre tesis edilmiş 
bulunan ajanlıklar kendiliğinden lâğvolur ve hak
larında bu Kanunun 15 inci maddesinin son fık
rasındaki fesih ile ilgili hüküm uygulanır. Ajanlık 
üyeleri 30.6.2005 tarihine kadar, sicil tarafından 
bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen esaslar 
dahilinde ilgili odalara devir ve kayıt edilir. Bu 
işlem için üyelerden herhangi bir ücret alınmaz. 
Bu ajanlıkların üye kayıt defterleri bağlı olduğu 
birlik tarafından muhafaza edilir. 

GEÇİCİ MADDE 8.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte "bu Kanunla yürürlükten 
kaldırılan" 507 sayılı Kanuna göre büyükşehir 
statüsündeki illerin il merkezlerine dahil il
çelerde kurulmuş olan odalar ile daha sonra 
büyükşehire dahil edilen ilçelerde kurulmuş 
odalar mevcut üyelerini muhafaza ederler. An
cak, daha sonra yapılacak yeni üyelik kayıt
larında bu odalann çalışma bölgesinde faaliyet 
gösteren esnaf ve sanatkârlar isteklerine göre bu 
odalara veya büyükşehir sınırlan içinde kurulu 
bulunan ilgili odaya sicil tarafından kaydedilir. 
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GEÇİCİ MADDE 9.- Sicil Gazetesinin 
elektronik ortamda yayımlanmaya başlan
masından önce yayınlanmış nüshaları Bakanlık 
ve Konfederasyonun gözetim ve işbirliğinde 
elektronik ortama aktarılır. 

GEÇİCİ MADDE 10.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce genel sekreter, genel 
sekreter yardımcısı ve sicil memuru olarak 
atanmış olanlarda bu Kanunda belirtilen 
nitelikler aranmaz; sicil memurları sicil 
müdürü olarak atanmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 11.- Bu Kanunda ön
görülen yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mev
cut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük 
MADDE 77.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 78.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 

A. Gül 
Devlet Bakanı 

B. Atalay 
Devlet Bakanı 

G. Akşit 
Millî Savunma Bakanı 

M. V. Gönül 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 
Ulaştırma Bakanı V. 

G. Akşit 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. Coşkun 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
GEÇİCİ MADDE 9.- Sicil Gazetesinin 

elektronik ortamda yayımlanmaya başlan
masından önce yayınlanmış nüshaları Bakanlık 
ve Konfederasyonun gözetim ve işbirliğinde 
elektronik ortama aktarılır. 

GEÇİCİ MADDE 10.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce genel sekreter, genel 
sekreter yardımcısı ve sicil memuru olarak 
atanmış olanlarda bu Kanunda belirtilen 
nitelikler aranmaz; sicil memurları sicil 
müdürü olarak atanmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 11- Bu Kanunda ön
görülen yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mev
cut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 12.- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte ilçelerde kurulu bulunan ve 
üye sayıları 200 den aşağı olan odaların, top
lam üye sayıları 200 olması şartıyla 3 ay içinde 
müşterek genel kurullarını yaparak birleşmeleri 
halinde, karma oda olarak devam ederler. 

Yürürlük 
MADDE 77.- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 78.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı V. 
A. Babacan 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı V. 
A. Şener 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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